
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r.  

 

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 832) 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 

oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039) 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   krajowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w 

kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu 

samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy 

czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga 

znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   międzynarodowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które 

uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i 

przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i 

docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   transport drogowy - krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy; 

określenie to obejmuje również: 

a)  każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku 

do działalności gospodarczej, niespełniający warunków, o których mowa w pkt 4, 

b)  działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; 

4)   niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu 

po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, 

przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego 
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osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego 

podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki: 

a)  pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub 

jego pracowników, 

b)  przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, 

c)  w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością 

przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, 

wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest 

przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne 

potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, 

d)  nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług 

turystycznych; 

5)   niezarobkowy krajowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne wykonywany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne 

wykonywany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 

6a)  przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny 

przewóz drogowy w rozumieniu przepisów 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 zmieniającego 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1), 

zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 561/2006"; 

7)   przewóz regularny - publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu 

i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie i w ustawie z dnia 15 listopada 

1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); 

7a)  (uchylony); 

8)   linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na określonej drodze między 

przystankami wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne przewozy 

osób; 

8a)  przystanek - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii 

komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.490861&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1990305:ver=0&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:ver=10&full=1
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1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, z informacją o rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem 

godzin odjazdów środków transportowych przewoźnika drogowego uprawnionego do 

korzystania z tego miejsca; 

9)   przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z 

wyłączeniem innych osób; 

10)  przewóz wahadłowy - wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z 

powrotem, między tym samym miejscem początkowym a tym samym miejscem 

docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków: 

a)  każda grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca 

początkowego, 

b)  miejsce początkowe i miejsce docelowe oznaczają odpowiednio miejsce rozpoczęcia 

usługi przewozowej oraz miejsce zakończenia usługi przewozowej, z uwzględnieniem 

w każdym przypadku okolicznych miejscowości leżących w promieniu 50 km; 

11)  przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu 

regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego; 

12)  przewóz kabotażowy - przewóz wykonywany pojazdem samochodowym 

zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między miejscami 

położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

13)  transport kombinowany - przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, 

przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne 

lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym 

odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu 

morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej; odcinek 

przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz: 

a)  pomiędzy punktem, gdzie rzeczy są załadowane, i najbliższą odpowiednią kolejową 

stacją załadunkową dla odcinka początkowego oraz pomiędzy najbliższą odpowiednią 

kolejową stacją wyładunkową a punktem, gdzie rzeczy są wyładowane, dla 

końcowego odcinka lub 

b)  wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub 

morskiego portu załadunku lub wyładunku; 

14)  międzynarodowy transport kombinowany - transport kombinowany, podczas którego 

następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 

<14a) operacja transportu intermodalnego – operacje: 
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a) transportu kombinowanego albo międzynarodowego transportu kombinowanego, 

b) transportowe obejmujące żeglugę śródlądową lub transport morski, których częścią 

jest transport drogowy o długości początkowego lub końcowego odcinka drogowego 

nieprzekraczającego 150 km na terytorium Unii Europejskiej, przy czym gdy jest to 

niezbędne w celu dotarcia do najbliższego miejsca umożliwiającego obsługę pojazdu 

dokonującego operacji transportu intermodalnego, przewoźnik może przekroczyć 

długość odcinka drogowego; 

14b) wysyłający – uczestnik operacji transportu intermodalnego będący: 

a) załadowcą wskazanym w konosamencie lub innym dokumencie, na podstawie 

którego odbywa się przewóz – w przypadku wykonywania operacji transportu 

intermodalnego obejmującej, oprócz odcinka przewozu drogowego, transport 

morski, 

b) nadawcą – w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego 

obejmującej, oprócz odcinka przewozu drogowego, transport kolejowy lub 

żeglugę śródlądową;> 

15)  przewoźnik drogowy - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 

16)  zagraniczny przewoźnik drogowy - zagraniczny przedsiębiorca uprawniony do 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na podstawie 

przepisów obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego siedziba; 

17)  licencja - decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do 

podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu 

drogowego; 

18)  zezwolenie - decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw 

transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub określony w ustawie organ 

samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego do wykonywania 

określonego rodzaju transportu drogowego; 

19)  zezwolenie zagraniczne - dokument otrzymany na podstawie umowy międzynarodowej 

od właściwego organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej przez właściwy 

organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i 

upoważniający go do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, 
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jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub 

tranzytem przez jego terytorium; 

19a)  formularz jazdy - dokument wydawany na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie 

wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i 

autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 

14.11.2009, str. 88, z późn. zm.) oraz na podstawie umowy w sprawie międzynarodowych 

okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS), 

sporządzonej w Brukseli dnia 11 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 1076); 

20)  certyfikat kompetencji zawodowych - dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i 

wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

transportu drogowego; 

21)  (uchylony); 

21a)  baza eksploatacyjna - miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia 

techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób 

zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących 

elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, 

miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; 

[22)  obowiązki lub warunki przewozu drogowego - obowiązki lub warunki wynikające z 

przepisów ustawy oraz: 

a)  rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń 

rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. L 370 z 31.12.1985, 

str. 21), 

b)  (uchylona), 

c)  (uchylona), 

d)  (uchylona), 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona), 

g)  rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 

zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 

64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. L 3 z 

05.01.2005, str. 1-44), 

h)  rozporządzenia (WE) nr 561/2006, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800938:part=a12&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.260173&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318585&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.373605&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.490861&full=1
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i)  rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. L 190 z 12.07.2006, 

str. 1-98), 

j)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 

października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków 

wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 

96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71), 

k)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 

października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku 

międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 72-87), 

l)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 

października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku 

usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

561/2006, 

m)  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, 

n)  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056), 

o)  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

p)  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), 

r)  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1155, z 2013 r. poz. 567 oraz z 2016 r. poz. 2206), 

s)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

891), 

t)  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 

r. poz. 149 i 60), 

u)  ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1048 oraz z 2016 r. poz. 1948), 

w)  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2016 

r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 60 i 730), 

wa)  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978), 

x)  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1834, 1948 i 1954), 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.511125&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800937&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800938&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1990305:ver=0&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1959634:ver=3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:ver=10&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1984167:ver=2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1140846&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1945114:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1909710:ver=2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2029953:ver=0&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1999374:ver=4&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1949110:ver=6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2026281:ver=2&full=1
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y)  wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w zakresie przewozu 

drogowego;] 

<22) obowiązki lub warunki przewozu drogowego – obowiązki lub warunki 

wynikające z przepisów ustawy oraz: 

a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 

ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz 

zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) 

nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia (WE) nr 561/2006, 

c) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 

12.07.2006, str. 1, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 

października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków 

wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 

96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.), 

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 

października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku 

międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 

72, z późn. zm.), 

f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 

października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego 

rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) 

nr 561/2006, 

g) rozporządzenia Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie 

maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek 

pojazdowych oraz kart kierowców (Dz. Urz. UE L 168 z 02.07.2010, str. 16), 

h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 

lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i 

uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń 

rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 
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drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1), zwanego dalej 

„rozporządzeniem (UE) nr 165/2014”, lub aktów wykonawczych do 

rozporządzenia (UE) nr 165/2014: 

– rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w 

sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, 

użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. Urz. 

UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, z późn. zm., 

– rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 r. 

ustanawiającego standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie 

usunięcia lub naruszenia plomby tachografu (Dz. Urz. UE L 79 z 24.03.2017, str. 

1), 

i) decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza 

dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie 

drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.), 

j) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, 

k) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422 oraz z 2018 r. poz. 650), 

l) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

m) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 

oraz z 2018 r. poz. 650 i 663), 

n) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 i 650), 

o) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 

650), 

p) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1155, z 2013 r. poz. 567 oraz z 2016 r. poz. 2206), 

q) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 

2017 r. poz. 149 i 60), 

r) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 296), 

s) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650 i 907), 
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t) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 

978, z późn. zm.), 

u) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 169 i 650), 

v) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 i 1000), 

w) ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. …), 

x) wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w zakresie przewozu 

drogowego;> 

23)   osoba niepełnosprawna i osoba o ograniczonej sprawności ruchowej - osobę 

niepełnosprawną i osobę o ograniczonej sprawności ruchowej w rozumieniu art. 3 lit. j 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 

r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str.1). 

 

Art. 7d. 

[1. Organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wszczyna postępowanie administracyjne w zakresie 

spełniania wymogu dobrej reputacji, jeżeli wobec: 

1)   członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, 

komandytową lub komandytowo-akcyjną, osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 

7c, orzeczono prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo w dziedzinach 

określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w 

art. 5 ust. 2a; 

2)   przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 

7c: 

a)  wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wykonalne decyzje administracyjne o 

nałożeniu kary pieniężnej za poważne naruszenie określone w załączniku I do 

rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu 

do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do 

utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik 

III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 

19.03.2016, str. 8), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403", jeżeli 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.910290:part=a3lj&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=a6u1la&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940:part=zI&full=1
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częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, 

wymaga oceny dobrej reputacji, 

b)  orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych 

prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące poważne naruszenie określone w 

załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich 

występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny 

dobrej reputacji, 

c)  wydano wykonalną decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej za 

najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009, lub 

d)  orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego prawomocnie karę za wykroczenie 

stanowiące najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia 

(WE) nr 1071/2009.] 

<1. Organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wszczyna postępowanie administracyjne w 

zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego, 

zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, jeżeli 

wobec: 

1) członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką 

jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną, osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, o 

której mowa w art. 7c, orzeczono prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo 

w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a; 

2) przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, 

o której mowa w art. 7c: 

a) wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wykonalne decyzje 

administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone 

w załączniku nr 3 lub 4 do niniejszej ustawy lub załączniku nr 1 do ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, które zgodnie 

z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 

2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń 

przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940:part=zII&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940:part=zI&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=zIV&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=zIV&full=1
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przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 

2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 

19.03.2016, str. 8), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403”, 

zostało zakwalifikowane jako poważne naruszenie lub bardzo poważne 

naruszenie, jeżeli częstotliwość występowania naruszeń, zgodnie 

z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji, 

b) wydano wykonalną decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej za 

naruszenie określone w załączniku nr 3 lub 4 do niniejszej ustawy lub 

załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych, które zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji 

(UE) 2016/403 zostało zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie, lub 

c) orzeczono lub nałożono prawomocnie karę w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym za naruszenie, które zgodnie z załącznikiem I do 

rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 zostało zakwalifikowane jako: 

– najpoważniejsze naruszenie, 

– poważne naruszenie lub bardzo poważne naruszenie, jeżeli częstotliwość 

występowania naruszeń, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, 

wymaga oceny dobrej reputacji.> 

<1a. Organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wszczyna postępowanie administracyjne w 

zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego, jeżeli wobec 

kierowcy wykonującego przewóz na rzecz tego przewoźnika drogowego orzeczono 

lub nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę 

za wykroczenie stanowiące naruszenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

ustawy lub załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych, które zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/403 zostało zakwalifikowane jako: 

1) najpoważniejsze naruszenie; 

2) poważne naruszenie lub bardzo poważne naruszenie, jeżeli częstotliwość 

występowania naruszeń, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, 

wymaga oceny dobrej reputacji.> 
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2. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1, organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wydaje decyzję stwierdzającą utratę dobrej 

reputacji. 

3. Po wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ, o którym mowa w art. 7 

ust. 2, weryfikuje sposób i warunki wykonywania transportu drogowego. 

4. Przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji, organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bierze pod 

uwagę w szczególności: 

1)   czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców 

zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali 

prowadzonych operacji transportowych; 

2)   czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w 

przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny 

pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub 

warunków przewozu drogowego; 

3)   interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w 

szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w 

miejscowości, gminie lub regionie; 

4)   opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników 

drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem. 

5. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego organ, o którym mowa w art. 7 ust. 

2: 

1)   wydaje decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputacji - w przypadku uznania, że utrata 

dobrej reputacji będzie stanowiła proporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia, 

albo 

2)   wydaje decyzję stwierdzającą, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona - w 

przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną 

reakcję za popełnione naruszenia. 

6. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 1: 

1)   wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony; 

2)   organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, zawiesza zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego 

-   do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 7e. 
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7. Wykonywanie transportu drogowego w przypadku, gdy przedsiębiorcy zawieszono 

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jest równoznaczne z 

wykonywaniem przewozu bez zezwolenia. 

 

Art. 7e. 

Przez środki rehabilitacyjne, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009, należy rozumieć: 

1)   zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a; 

2)   zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/403; 

3)   upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia 

stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 

lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403; 

4)   nałożone sankcje administracyjne za naruszenia określone w załączniku IV do 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/403 staną się niebyłe, zgodnie z art. 94b[.] <;> 

<5) upływ roku od dnia orzeczenia lub nałożenia prawomocnie kary w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym za naruszenia określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji 

(UE) 2016/403.> 

Art. 15a. 

1. Wielokrotne popełnianie poważnego naruszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, może 

prowadzić do wszczęcia procedury cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej oraz 

zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej. 

2. Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń bierze się pod uwagę 

czas, wagę naruszenia oraz średnią liczbę kierowców wykonujących operacje 

transportowe dla przedsiębiorcy, zgodnie ze wzorem obliczania zawartym w załączniku II 

do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. 

[3. Trzy poważne naruszenia lub jedno bardzo poważne naruszenie, określone w załączniku I 

do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, w przeliczeniu na kierowcę na rok w danym 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=a6u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=zIV&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940:part=zI&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=zIV&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940:part=zI&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=zIV&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940:part=zI&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=a6u1lb&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940:part=zII&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940:part=zI&full=1
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przedsiębiorstwie, powoduje wydanie przez organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, 

przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ostrzeżenia o 

możliwości wszczęcia procedury, o której mowa w ust. 1.] 

<3. Trzy poważne naruszenia lub jedno bardzo poważne naruszenie, określone 

w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, w przeliczeniu na 

kierowcę na rok w danym przedsiębiorstwie, powoduje wydanie przez organ, o 

którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1, przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ostrzeżenia o możliwości wszczęcia procedury, o której 

mowa w ust. 1.> 

4. W przypadku stwierdzenia drugiego bardzo poważnego naruszenia, zgodnie ze wzorem 

obliczania zawartym w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, w ciągu 

roku od dnia wystosowania ostrzeżenia, organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, dokonuje, 

w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   cofnięcia na okres 3 miesięcy 20% wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia 

wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy - w 

przypadku posiadania przez przedsiębiorcę więcej niż 10 wypisów z licencji 

wspólnotowej; 

2)   cofnięcia 1 wypisu z licencji wspólnotowej na okres 3 miesięcy oraz zawieszenia 

wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy - w 

przypadku posiadania przez przedsiębiorcę od 2 do 10 wypisów z licencji 

wspólnotowej; 

3)   zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 

miesięcy - w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę 1 wypisu z licencji 

wspólnotowej. 

5. W przypadku stwierdzenia trzeciego bardzo poważnego naruszenia, zgodnie ze wzorem 

obliczania zawartym w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, w ciągu 

roku od dnia wystosowania ostrzeżenia, organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wszczyna 

postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym 

mowa w art. 7d. 

6. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za niebyłe po upływie roku od dnia 

stwierdzenia przez organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bardzo poważnego naruszenia, 

na podstawie którego wystosowano to ostrzeżenie. 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940:part=zII&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1514940:part=zII&full=1
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<Art. 31a. 

1. W przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego wysyłający jest 

obowiązany sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację 

określającą masę kontenera albo nadwozia wymiennego określoną w sposób zgodny 

ze stanem rzeczywistym. 

2. W przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego przewoźnik 

drogowy jest obowiązany okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, 

deklarację, o której mowa w ust. 1.> 

 

Art. 38. 

1. (uchylony). 

2. Minister właściwy do spraw transportu wyznacza jednostki, przy których działają komisje 

egzaminacyjne. 

[3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, wydają certyfikaty kompetencji zawodowych i 

przekazują informacje o ich wydaniu do centralnego rejestru tych certyfikatów 

prowadzonego przez ministra właściwego do spraw transportu.] 

<>3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, wydają certyfikaty kompetencji zawodowych i 

prowadzą rejestry tych certyfikatów. 

 

Art. 56. 

1. Inspektor ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze 

mandatów karnych: 

1)   zgodnie z przepisami ustawy; 

2)   za naruszenia przepisów o ruchu drogowym w zakresie określonym w ustawie z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

3)   w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

4)   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych; 

5)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

6)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 

2016 r. poz. 884 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 976); 

7)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów 

cyfrowych. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:ver=10&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2003680:ver=4&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2026281:ver=2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1984167:ver=2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2035040:ver=2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1945114:ver=1&full=1
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2. Inspektor ma prawo prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, 

kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed sądami 

powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od 

postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania 

Inspekcji Transportu Drogowego. 

[3.  Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 oraz w art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, 

pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, są przekazywane na 

wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.] 

<3. Grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 oraz w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 9 

marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów, pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, są 

przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu 

Transportu Drogowego. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7, 

pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego są przekazywane na 

wyodrębniony rachunek bankowy właściwej jednostki organizacyjnej Inspekcji, 

obsługującej organ nakładający karę pieniężną w I instancji.> 

 

Art. 82h. 

1. W ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, gromadzi się dane określające: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy; 

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada; 

[3)   rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 

numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;] 

<3) rodzaj i numer posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego;”, 

<3a) datę udzielenia posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego;> 

4)   liczbę pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1932073:part=a32u1&full=1
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5)   numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji 

wspólnotowej; 

6)   status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 

<6a) datę zmiany statusu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego; 

6b) datę utraty dobrej reputacji;> 

7)   początek ważności licencji wspólnotowej; 

8)   koniec ważności licencji wspólnotowej; 

9)   datę cofnięcia licencji wspólnotowej; 

10)  datę zawieszenia licencji wspólnotowej; 

11)  datę wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej; 

12)  powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej; 

13)  numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej; 

14)  datę cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej; 

15)  datę wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej; 

16)  imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz datę i miejsce jego 

urodzenia; 

17)  imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

<ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,> 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych[;] <,> 

<f) datę utraty dobrej reputacji;> 

18)  imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

<ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,> 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych[.] <,> 

<f) datę utraty dobrej reputacji.> 
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2. W ewidencji poważnych naruszeń gromadzi się dane określające: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy; 

2)   imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

<ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,> 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

3)   imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

<ba) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,> 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

<3a) imię i nazwisko kierowcy, o którym mowa w art. 7d ust. 1a, oraz jego: 

a) datę i miejsce urodzenia, 

b) adres zamieszkania, 

c) numer PESEL albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu 

potwierdzającego tożsamość – w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL;> 

4)   liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji 

w ciągu ostatnich dwóch lat; 

5)   datę naruszenia; 

6)   datę kontroli, w trakcie której stwierdzono naruszenie; 

7)   państwo członkowskie, w którym stwierdzono naruszenie; 

8)   przyczynę, dla której utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję za 

poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=a6u1lb&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=a6u1lb&full=1
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3. W ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami 

transportowymi przedsiębiorcy, gromadzi się dane określające: 

1)   imię i nazwisko osoby uznanej za niezdolną do kierowania operacjami transportowymi do 

czasu przywrócenia dobrej reputacji tej osoby oraz datę i miejsce jej urodzenia, adres 

zamieszkania; 

<1a) rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych;> 

2)   numer certyfikatu kompetencji zawodowych; 

3)   datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

4)   kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

5)   przyczynę stwierdzenia niezdolności; 

6)   zastosowane środki rehabilitacyjne; 

7)   początek ważności stwierdzenia niezdolności; 

8)   koniec ważności stwierdzenia niezdolności. 

4. W Rejestrze odnotowuje się zmiany danych gromadzonych w ewidencjach, o których 

mowa w ust. 1-3. 

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje zadania punktu kontaktowego, o 

którym mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

<6. Główny Inspektor Transportu Drogowego może zawierać z innymi organami 

administracji publicznej lub z jednostkami, o których mowa w art. 38 ust. 2, 

porozumienia w sprawie uzyskania dostępu do danych, o których mowa w ust. 1–3, 

gromadzonych przez te podmioty.> 

 

Art. 82i. 

1. Dane, o których mowa w art. 82h, przekazują do ewidencji dla danych określonych w: 

[1)   art. 82h ust. 1 - odpowiednio do swoich kompetencji: organy, o których mowa w art. 7 

ust. 2 i ust. 4 pkt 1, niezwłocznie po tym, jak decyzja w sprawie wydania, zmiany, 

zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

lub licencji wspólnotowej stała się ostateczna; 

2)   art. 82h ust. 2 - odpowiednio do swoich kompetencji: wojewódzcy inspektorzy transportu 

drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, 

dyrektorzy izb celnych, Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg, gdy decyzja o 

nałożeniu kary za naruszenie przepisów stała się wykonalna albo kiedy uprawomocnił się 

mandat karny bądź orzeczenie o nałożeniu kary;] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=a18&full=1
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<1) art. 82h ust. 1 i ust. 2 pkt 8 – odpowiednio do swoich kompetencji: organy, o których 

mowa w art. 7 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, niezwłocznie po tym, jak decyzja w sprawie 

wydania, zmiany, zawieszenia albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej bądź decyzja stwierdzająca utratę 

dobrej reputacji albo stwierdzająca, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, 

stała się ostateczna; 

2) art. 82h ust. 2 pkt 1–7 – odpowiednio do swoich kompetencji: wojewódzcy 

inspektorzy transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, Komendant 

Główny Straży Granicznej, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, Główny 

Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg, gdy decyzja o nałożeniu kary za naruszenie 

przepisów stała się wykonalna albo kiedy uprawomocnił się mandat karny bądź 

orzeczenie o nałożeniu kary;> 

3)   art. 82h ust. 3 - odpowiednio do swoich kompetencji organ, o którym mowa w art. 16b 

ust. 1, gdy decyzja o stwierdzeniu niezdolności zarządzającego do kierowania operacjami 

transportowymi stała się ostateczna. 

2. Przekazywanie danych do Rejestru odbywa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub środkami komunikacji 

elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru. 

3. W przypadku przekazywania danych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego przekazywane dane powinny być podpisane 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579). 

4. Dane przekazywane są do Rejestru przy użyciu formularzy elektronicznych 

udostępnionych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 

lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej w 

rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanej dalej "elektroniczną platformą usług 

administracji publicznej". 

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzory formularzy elektronicznych, o 

których mowa w ust. 4. 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1927115:part=a3p15:ver=0&full=1
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Art. 82j. 

[1. Dane, o których mowa w art. 82h ust. 1, z wyjątkiem pkt 17 lit. a i b oraz pkt 18 lit. a i b, 

są jawne i publicznie dostępne.] 

<1. Dane, o których mowa w art. 82h ust. 1, z wyjątkiem pkt 6b, pkt 16 w zakresie 

dotyczącym daty i miejsca urodzenia przedstawiciela prawnego, pkt 17 lit. a, b i f 

oraz pkt 18 lit. a, b i f, są jawne i publicznie dostępne.> 

2. Rejestr bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne 

informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru w zakresie jawnych i publicznie 

dostępnych danych, o których mowa w ust. 1. 

3. [Dane, o których mowa w art. 82h ust. 2 i 3, są udostępniane na wniosek: starostom, 

wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom Policji, 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, 

dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg, sądom oraz 

Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie, w jakim jest to konieczne do 

wykonywania nałożonych na te organy zadań określonych w ustawie.]  <Dane, o których 

mowa w art. 82h ust. 1 pkt 6b, pkt 16 w zakresie dotyczącym daty i miejsca 

urodzenia przedstawiciela prawnego, pkt 17 lit. a, b i f oraz pkt 18 lit. a, b i f, a także 

ust. 2 i 3, są udostępniane na wniosek: starostom, wojewódzkim inspektorom, 

wojewódzkim komendantom Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, 

komendantom oddziałów Straży Granicznej, naczelnikom urzędów celno-

skarbowych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg, sądom oraz Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie, w jakim jest to konieczne do 

wykonywania nałożonych na te organy zadań określonych w ustawie.> Dane 

udostępnia się niezwłocznie w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. 

4. Dane zgromadzone w Rejestrze udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, udostępnianie danych z Rejestru odbywa się 

środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny 

Rejestru. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego powinien być podpisany przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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7. Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzór elektronicznego formularza 

wniosku, o którym mowa w ust. 3, który udostępnia się na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej. 

8. Główny Inspektor Transportu Drogowego może zawierać z podmiotami, o których mowa 

w ust. 3, porozumienie o udostępnianiu im danych zgromadzonych w Rejestrze w drodze 

teletransmisji bez konieczności składania wniosku, jeżeli podmioty te spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadają środki techniczne i organizacyjne umożliwiające odnotowanie w systemie 

teleinformatycznym Rejestru, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał; 

2)   specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnienie. 

9. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 8, wskazane zostaną rozwiązania techniczne i 

organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie poufności i 

rozliczalności w odniesieniu do udostępnionych danych. 

 

Art. 87. 

1.  Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z 

zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie 

uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z 

tachografu oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o czasie pracy kierowców, a ponadto: 

1)   wykonując transport drogowy - wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego albo wypis z licencji; 

2)   wykonując przewóz drogowy osób: 

a)  przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie 

zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy, 

b)  przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - 

odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy, 

c)  przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz 

jazdy, 

d)  oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę 

kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana, 
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e)  przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na 

okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez podatnika 

posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, a w przypadku braku takiej 

siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu 

na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju - 

potwierdzenie lub kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego 

albo wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT - przewozy okazjonalne, 

f)  dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym, 

g)  przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 w ust. 4b w 

pkt 2, kopię umowy na realizowany przewóz; 

3)   wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a 

także: 

a)  odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym, 

b)  (uchylona), 

c)  świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach szybko 

psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu 

przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 

1970 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 667), 

d)  zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi 

lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, 

e)  dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt, 

f)  dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, w tym w odniesieniu do 

transportującego odpady wydane przez właściwy organ potwierdzenie posiadania 

numeru rejestrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 2056, 1566 i 2056), o ile 

wpis do rejestru jest wymagany, 

g)  certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów 

bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany, 

h)  dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych[;] <,> 
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<i) deklarację, o której mowa w art. 31a ust. 1;> 

4)   w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest 

wymagane; 

5)   urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, jeżeli jest wymagane. 

1a. (uchylony). 

1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego 

przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy sobie 

i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, o której 

mowa w art. 43 ust. 1, jeżeli jest wymagana. 

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest 

obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, 

oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w 

ust. 1, wypis zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10. 

3. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na 

potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport 

drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty. 

4. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki jest 

obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję. 

5. Podmiot wykonujący przewozy drogowe lub przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

przechowuje przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane mu przez 

organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych na jego 

terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 

obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego 

rzecz. 

Art. 90a. 

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje do Komisji Europejskiej dane 

dotyczące przeprowadzonych kontroli: 

1)   stanu technicznego pojazdów, co dwa lata, w terminie do 31 marca, po upływie okresu 

objętego sprawozdaniem, zgodnie z formularzem, o którym mowa w ust. 3; 

2)   w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, zgodnie z formularzem, 

o którym mowa w art. 17 tego rozporządzenia, co dwa lata, w terminie do dnia 30 

września roku następującego po zakończeniu dwuletniego okresu sprawozdawczego; 
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2a)  w zakresie, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, co dwa lata, w 

terminie do dnia 30 września roku następującego po zakończeniu dwuletniego okresu 

sprawozdawczego; 

3)   przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, corocznie, w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku, zgodnie z formularzem, o którym mowa w ust. 3[.] <;> 

<4) mas pojazdów lub zespołów pojazdów, co dwa lata, w terminie do dnia 30 września 

roku następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego obejmującego okres 2 

lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym organy, o których mowa w ust. 

2b, są obowiązane przedłożyć Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego 

zbiorczą informację dotyczącą kontroli mas pojazdów lub zespołów pojazdów, 

zgodnie z formularzem, o którym mowa w ust. 5, w zakresie liczby 

przeprowadzonych kontroli oraz liczby pojazdów lub zespołów pojazdów, w 

przypadku których wykryto przeciążenia.> 

2.  Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz wojewódzki inspektor transportu drogowego, a w zakresie, 

o którym mowa w pkt 2, również Główny Inspektor Pracy, przekazują Głównemu 

Inspektorowi Transportu Drogowego zbiorczą informację dotyczącą kontroli: 

1)   stanu technicznego pojazdów - co dwa lata, w terminie do dnia 31 stycznia po upływie 

dwuletniego okresu objętego sprawozdaniem, 

2)   przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu postoju pojazdu, 

obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy - co dwa lata, w terminie do 

dnia 31 lipca po upływie dwuletniego okresu objętego sprawozdaniem 

- na odpowiednich formularzach. 

2a. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Głównemu Inspektorowi 

Transportu Drogowego informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w tym informacje 

uzyskane od innych organów kontrolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

<2b. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz wojewódzki inspektor przekazują Głównemu 

Inspektorowi Transportu Drogowego zbiorczą informację dotyczącą kontroli mas 

pojazdów lub zespołu pojazdów w zakresie liczby przeprowadzonych kontroli oraz 

liczby pojazdów lub zespołów pojazdów, w przypadku których wykryto przeciążenia 
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– co dwa lata, w terminie do dnia 31 lipca po upływie okresu sprawozdawczego, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 4, na formularzu, o którym mowa w ust. 5.> 

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, uwzględniając 

zakres danych niezbędnych do przekazania Komisji Europejskiej na podstawie przepisów 

prawa wspólnotowego. 

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust. 2, uwzględniając zakres 

niezbędnych danych. 

<5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2b, 

uwzględniając zakres danych niezbędnych do przekazania Komisji Europejskiej na 

podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.> 

 

<Art. 90c. 

1. Wojewódzki inspektor planuje i organizuje kontrole dotyczące mas pojazdów lub 

zespołów pojazdów w taki sposób, aby obejmowały one co najmniej 5% ogólnej 

liczby kontroli w zakresie przewozu drogowego, realizowanych w każdym roku 

kalendarzowym. 

2. Kontrole dotyczące mas pojazdów lub zespołów pojazdów, przy wykonywaniu swoich 

zadań ustawowych, przeprowadzają również funkcjonariusze: 

1) Policji; 

2) Straży Granicznej; 

3) Służby Celno-Skarbowej.> 

 

Rozdział 11 

[Kary pieniężne] 

<Przepisy karne i przepisy o administracyjnych karach pieniężnych> 

Art. 92. 

1. Kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków 

przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 złotych. 
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[2. Wykaz naruszeń, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości grzywien za poszczególne 

naruszenia określa załącznik nr 1 do ustawy.] 

<2. Wykaz naruszeń, o których mowa w ust. 1, wysokości grzywien za poszczególne 

naruszenia, a w przypadku niektórych naruszeń numer grupy naruszeń oraz wagę 

naruszeń wskazane w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, 

określa załącznik nr 1 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, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z 

przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo 

dopuściła, chociażby nieumyślnie, 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 poszczególne 

naruszenia określa załącznik nr 2 do ustawy.] 

[5. Orzekanie w sprawie nałożenia grzywny, o której mowa w ust. 1, następuje w trybie 

określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

6. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku ujawnienia naruszenia obowiązków lub 

warunków przewozu drogowego popełnionego za granicą, chyba że sprawca wykaże, iż za 

naruszenie została już nałożona kara.] 

<5. Orzekanie w sprawie nałożenia grzywny, o której mowa w ust. 1 i 3, następuje w 

trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

6. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się również w przypadku ujawnienia naruszenia 

obowiązków lub warunków przewozu drogowego popełnionego za granicą, chyba że 

sprawca wykaże, iż za naruszenie została już nałożona kara.> 

 

[Art. 92a. 

1. 
(33)

 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: 
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1)   15 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio do 10 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 większej 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 niezatrudnione 

przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, wykonujące osobiście przewozy drogowe na 

jego rzecz. 

5. Jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, 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. 1, oraz wysokości kar 

pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 3 do ustawy. 

7. Przepisy ust. 1, 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, 

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. 1 i ust. 3-6 stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 16a i art. 33a. 
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Art. 92b. 

1. Nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, 

wymaganych przerwach i okresach odpoczynku, jeżeli podmiot wykonujący 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 zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i 

(WE) 2135/98, jak również 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 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 

r. poz. 409); 

2)   prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub premii 

zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lub 

do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

2. Za naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 1, karze grzywny, na zasadach 

określonych w art. 92, podlega kierowca lub inna osoba odpowiedzialna za powstanie 

tych naruszeń.] 

<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 12 000 złotych za każde naruszenie. 

2. Zarządzający transportem, osoba, o której mowa w art. 7c, a także każda inna osoba 

wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki 

lub warunki przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 

złotych do 2000 złotych za każde naruszenie. 

3. Suma kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, nałożonych za naruszenia 

stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej, nie może przekroczyć kwoty 12 000 

złotych. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.490861&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318585&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.78958&full=1
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4. Suma kar pieniężnych, o których mowa w ust. 2, nałożonych za naruszenia 

stwierdzone podczas jednej kontroli, nie może przekroczyć kwoty 3000 złotych. 

5. Suma kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, nałożonych za naruszenia 

stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy, nie 

może przekroczyć: 

1) 15 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie 

arytmetycznej do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli; 

2) 20 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie 

arytmetycznej powyżej 10 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia 

kontroli; 

3) 25 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie 

arytmetycznej powyżej 50 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia 

kontroli; 

4) 30 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie 

arytmetycznej większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia 

kontroli; 

5) 40 000 złotych – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane 

z przewozem drogowym. 

6. Za kierowców, o których mowa w ust. 5 pkt 1–4, uważa się również osoby 

niezatrudnione przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, wykonujące osobiście 

przewozy drogowe na jego rzecz. 

7. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w 

ust. 1, wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, a w przypadku 

niektórych naruszeń numer grupy naruszeń oraz wagę naruszeń wskazane w 

załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403: 

1) popełnionych przez podmiot wykonujący przewóz drogowy określa lp. 1–9, 

2) popełnionych przez przewoźnika drogowego w związku z wykonywaniem transportu 

drogowego określa lp. 10 

– załącznika nr 3 do ustawy. 

8. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w 

ust. 2, wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, a w przypadku 

niektórych naruszeń numer grupy naruszeń oraz wagę naruszeń wskazane 
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w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, określa załącznik nr 4 do 

ustawy. 

9. Jeżeli czyn będący naruszeniem, o którym mowa w załączniku nr 3 i 4 do ustawy, 

wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia albo przestępstwa, w stosunku do 

podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy 

o odpowiedzialności administracyjnej. 

10. Jeżeli czyn będący naruszeniem, o którym mowa w załączniku nr 3 do ustawy, 

stanowi jednocześnie naruszenie, o którym mowa w załączniku nr 4 do ustawy, 

w przypadku podmiotu wykonującego przewóz drogowy lub inne czynności 

związane z tym przewozem będącego jednocześnie osobą, o której mowa w ust. 2, 

nakłada się wyłącznie karę pieniężną, o której mowa w ust. 1. 

11. Przepisy ust. 1, ust. 5 pkt 5, ust. 7 pkt 1 i ust. 9 stosuje się do podmiotów 

wykonujących czynności związane z przewozem drogowym, w szczególności do: 

1) spedytora, 

2) nadawcy, 

3) odbiorcy, 

4) podmiotu wykonującego czynności ładunkowe, 

5) organizatora wycieczki, 

6) organizatora transportu, 

7) operatora publicznego transportu zbiorowego 

– jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał 

wpływ lub godził się na powstanie naruszenia. 

12. Przepisy ust. 1, 3, 5–7, 9 i 10 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 i okresach odpoczynku, jeżeli podmiot 

wykonujący przewóz drogowy 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, 

b) rozporządzenia (UE) nr 165/2014, 
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c) Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących 

międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 

1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409), 

d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców; 

2) prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub 

premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym mowa 

w pkt 1 lit. a, lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio w sprawach o nałożenie kary pieniężnej 

wobec osób, o których mowa w art. 92a ust. 2.> 

 

Art. 92c. 

1. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 

92a ust. 1, 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 nałożona kara 

przez inny uprawniony organ, lub 

3)   od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat. 

<1a. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w sprawach o nałożenie kary pieniężnej 

wobec osób, o których mowa w art. 92a ust. 2.> 

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku nałożenia kary przez 

uprawniony zagraniczny organ. 

 

<Art. 92d. 

Kto, będąc wysyłającym, nie przekazuje przewoźnikowi drogowemu deklaracji 

określającej masę kontenera albo nadwozia wymiennego albo przekazuje tę 

deklarację zawierającą dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, a pojazd lub zespół 

pojazdów jest przeciążony, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 złotych. 
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Art. 92e. 

Kto, będąc przewoźnikiem drogowym wykonującym operacje transportu 

intermodalnego, nie okazuje uprawnionym organom kontroli deklaracji określającej 

masę kontenera albo nadwozia wymiennego przekazanej przez wysyłającego podlega 

karze pieniężnej w wysokości 1000 złotych.> 

 

Art. 93. 

[1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 92a ust. 1, nakłada, w drodze decyzji 

administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce wykonywanej kontroli organ, którego 

pracownicy lub funkcjonariusze stwierdzili naruszenie obowiązków lub warunków 

przewozu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4-6. 

2. Decyzja ostateczna, o której mowa w ust. 1, 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 wykonalna 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. 1, wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie 

nałożenia kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 

92b ust. 1 lub art. 92c.] 

<1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 92a ust. 1 i 2, art. 92d oraz art. 92e, nakłada, w 

drodze decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce wykonywanej 

kontroli organ, którego pracownicy lub funkcjonariusze stwierdzili naruszenie 

obowiązków lub warunków przewozu drogowego, z uwzględnieniem ust. 4–6. 

2. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu po upływie 30 dni od dnia jej doręczenia, 

chyba że wstrzymano jej wykonanie. Organ kontroli, który wydał decyzję 

ostateczną, z urzędu wstrzymuje jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które 

nie przysługuje zażalenie, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie 

nałożenia kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w 

art. 92b ust. 1 lub art. 92c.> 
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4. Funkcjonariusz Policji, który ujawni naruszenie, za które niniejsza ustawa przewiduje karę 

pieniężną, przekazuje dokumenty z przeprowadzonej kontroli właściwemu ze względu na 

miejsce kontroli wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie administracyjne prowadzi i decyzję 

administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje wojewódzki inspektor transportu 

drogowego. 

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku ujawnienia przez funkcjonariusza Policji 

naruszenia, za które niniejsza ustawa przewiduje karę pieniężną, popełnionego 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 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 

1428 i 1537). 

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 obowiązków 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 międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, osoba 

przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej 

karze pieniężnej.] 

<3. W przypadku gdy podczas kontroli stwierdzone zostanie naruszenie obowiązków lub 

warunków przewozu drogowego przez zagraniczny podmiot mający siedzibę lub 

miejsce zamieszkania 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 

międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, funkcjonariusz lub pracownik 

organu przeprowadzającego kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej 

przewidywanej karze pieniężnej, określonej w załączniku nr 3 lub 4 do ustawy.> 

4. Kaucję pobiera się w formie: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2062811:ver=1&full=1
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1)   gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub 

2)   przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie 

administracyjne w sprawie o nałożenie kary, a w przypadku poboru kaucji przez 

organy celne - na wyodrębniony rachunek bankowy naczelnika urzędu skarbowego 

określonego w przepisach odrębnych, przy czym koszty przelewów ponosi 

zobowiązany podmiot. 

5. W przypadku poboru kaucji przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, możliwe 

jest jej przekazanie w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej. Koszty 

związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na rachunek bankowy, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2, ponosi bezzwrotnie zobowiązany podmiot. 

6. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym 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 nałożeniu 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 pobranej 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. 

 

 

[ZAŁĄCZNIK Nr 1  

  

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość 

grzywny w 

złotych 

1 2 3 

1. Nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, wypisu z licencji lub innego wymaganego 

w związku z przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w 

art. 87 

500 

2. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego 800 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2062811:ver=1&full=1
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w związku z wykonywaniem przewozu drogowego szkolenia 

3. Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt z naruszeniem 

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 

pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą 

godzinę 

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 

godziny 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 

rozpoczętą godzinę 

50 

5. Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez 

wymaganego nadzoru 

800 

6. Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez 

zabezpieczenia hamulcem postojowym 

500 

7. Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojazdach 

przewożących towary niebezpieczne klasy 1, a także w ich pobliżu 

oraz podczas załadunku lub rozładunku tych towarów 

2000 

8. Naruszenie przepisów dotyczących załadunku lub rozładunku 

towaru 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 

niebezpieczne 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 

załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego 

1000 

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 

publicznej 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 

2000 
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rejestrującego 

13.2. Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub 

cyfrowego 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 

rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego 

umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy – za każdy 

dzień 

100 

nie więcej niż 

1000 

13.4. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z 

niedziałającym 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 

cyfrowego 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 

100 

nie więcej niż 

1000 

13.10. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub 

nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego 

200 

13.11. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w 

stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych 

200 

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 albo 

cudzej wykresówki lub karty 

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 

50 za brak 

każdego wpisu 
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7. użytkowania pojazdu 

13.16. Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym 

czasem kraju rejestracji pojazdu – za każdą wykresówkę 

100 

nie więcej niż 

1000 

13.17. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, 

nieposiadającego 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 

15. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa 

w art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 

kierowców, przez osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz 

osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz: 

  

  1. do 2 godzin 50 

  2. powyżej 2 do 10 godzin 300 

  3. powyżej 10 godzin 500] 

  

 

<Załącznik nr 1 

 

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w 

art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1), wysokości grzywien za poszczególne 

naruszenia, a w przypadku niektórych naruszeń numer grupy naruszeń oraz waga 

naruszeń 

Lp. 

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu 

drogowego, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy o 

transporcie drogowym1) 

Wysokość 

grzywny 

w złotych 

Nr grupy 

naruszeń oraz 

waga naruszeń, 

wskazane w 

załączniku I do 

rozporządzenia 

2016/4032) 

(PN – poważne 

naruszenie, 

BPN – bardzo 

poważne 

naruszenie, NN 

– 

najpoważniejsz

e naruszenie) 

1 2 3 4 

1. 

 

Nieokazanie jednego z niniejszych dokumentów – za każdy dokument: 

1.1. wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego 

200  

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1140846:part=a26(c)&full=1
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1.2. wypisu z licencji 200 10.2 BPN 

11.2 BPN 

1.3. świadectwa kierowcy  150 10.4 PN 

1.4. wykresówki, zapisów odręcznych, wydruków, karty 

kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartę, za bieżący 

dzień oraz poprzednie 28 dni  

200 2.21 BPN 

2.22 BPN 

2.23 BPN 

2.24 BPN 

1.5. zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 

osób  

w międzynarodowym transporcie drogowym lub 

zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych 

przewozów osób  

w międzynarodowym transporcie drogowym lub 

wypisów z tych zezwoleń 

150 11.4 PN 

1.6. wymaganych przy przewozie zwierząt określonych w 

przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1/20053) 

150 12.5 PN 

1.7. innego wymaganego w związku z wykonywanym 

przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w 

art. 87 ustawy  

o transporcie drogowym1)  

200  

2. Nieokazanie danych z karty kierowcy 200 2.22 BPN 

3. 

 

Wykonywanie przewozu drogowego bez okazania 

dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji 

wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego 

(wymaganego wpisu do prawa jazdy, karty kwalifikacji 

kierowcy) 

150 7.2 PN 

4. Brak szkolenia wymaganego w związku z wykonywaniem 

danego rodzaju przewozu drogowego, innego niż w lp. 3. 

800  

5. 

 

Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, 

obowiązujących przerwach i odpoczynku 

5.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu 

prowadzenia pojazdu:  

  

1) o czas do 1 godziny  50  

2) za każdą następną rozpoczętą godzinę 100  

5.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia 

pojazdu bez przerwy:  

  

1) o czas powyżej 15 minut do 30 minut 50  

2) za każde następne rozpoczęte 30 minut 100  
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5.3. Skrócenie dziennego okresu odpoczynku:   

1) o czas do 1 godziny  50  

2) za każdą następną rozpoczętą godzinę 100  

5.4. Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku:    

1) o czas do 1 godziny  50  

2) za każdą następną rozpoczętą godzinę 100  

5.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia 

pojazdu o czas powyżej 30 minut do 2 godzin oraz za 

każdą następną rozpoczętą godzinę 

50 

 

 

 5.6. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o 

którym mowa w art. 26c ust. 1 i 2 ustawy o czasie pracy 

kierowców4), przez przedsiębiorcę osobiście 

wykonującego przewozy drogowe lub osoby 

niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście 

wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz: 

  

1) do mniej niż 2 godzin 50  

2) od 2 godzin do mniej niż 10 godzin 300  

3) od 10 godzin 500 3.2 BPN 

3.4 BPN 

6. 

 

 

Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób 

6.1. Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem 

wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem 

opłat podanym do publicznej wiadomości 

1000  

6.2. Niewydanie uprawnionemu pasażerowi przed 

rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia 

wniesienia opłaty za przejazd, uwzględniającego 

ustawową zniżkę 

1000  

6.3. Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem 

przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty 

za przejazd 

1000  

7. 

 

 

Naruszenie przepisów o używaniu tachografów, wykresówek lub kart kierowców 

7.1. Nierejestrowanie za pomocą tachografu na 

wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie 

prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej 

drogi 

2000 

 

2.14 BPN 

 

 

 

7.2. Posiadanie przez kierowcę co najmniej dwóch 

własnych, ważnych kart kierowcy lub posługiwanie się 

nimi 

2000 2.3 BPN 
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7.3. Niepoprawne operowanie przełącznikiem tachografu 

umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy – 

za każdy dzień  

100 nie 

więcej niż 

1000 

2.19 BPN 

7.4. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego  

z niedziałającym lub niewłaściwie działającym 

tachografem po upływie okresu dopuszczalnego w art. 37 

ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/20145)  

1000  

7.5. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego 

bez ważnej karty kierowcy lub z kartą uszkodzoną po 

upływie okresu dopuszczalnego w art. 29 ust. 5 

rozporządzenia (UE) nr 165/20145)  

500 

 

 

7.6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem 

wyposażonym  

w tachograf, który został odłączony 

2000 2.8 BPN 

7.7. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu 

tego samego 24-godzinnego okresu – za każdy dzień 

100 2.13 BPN 

7.8. Używanie wykresówki powyżej okresu, na jaki jest 

przeznaczona, wraz z utratą danych – za każdą 

wykresówkę 

100 nie 

więcej niż 

1000 

2.15 BPN 

7.9. Zastosowanie wykresówki nieposiadającej 

świadectwa homologacji typu lub nieprzeznaczonej dla 

danego typu tachografu – za każdą wykresówkę 

200 

 

2.18 PN 

7.10. Okazanie podczas kontroli brudnej lub uszkodzonej 

wykresówki lub karty kierowcy, z nieczytelnymi danymi 

– za kartę lub każdą wykresówkę 

200 

 

2.16 BPN 

7.11. Nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku 

wymaganych wpisów lub umieszczenie na wykresówce 

lub wydruku nieczytelnych wpisów ręcznych – za każdą 

wykresówkę lub za każdy wydruk 

50 za każdy 

brak wpisu 

nie więcej 

niż 200 za 

jedną 

wykresówkę 

lub jeden 

wydruk 

2.17  BPN 

7.12. Okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z 

tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają 

wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich 

wymaganych danych dotyczących okresów aktywności 

kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub 

zakończenia dziennego okresu pracy, w ciągu bieżącego 

dnia oraz poprzednich 28 dni – za każdy dzień 

100 

 

2.23  BPN 

7.13. Jednoczesne używanie kilku wykresówek  2000 2.13 BPN 

7.14. Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce  

z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu – za 

100 nie 

więcej niż 

 



- 42 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

każdą wykresówkę 1000 

7.15. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę 

nieposiadającego wymaganych zapisów odręcznych i 

wydruków  

z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, 

jej niesprawności lub nieposiadania – za każdy brakujący 

wydruk 

200 2.26 BPN 

 

7.16. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie 

homologowanego  

i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące 

nierejestrowaniem na wykresówce lub karcie kierowcy 

aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej 

drogi 

1500 2.8 BPN 

 7.17. Używanie cudzej karty kierowcy 2000 2.5 NN 

7.18. Używanie cudzej wykresówki 2000 2.13 BPN 

7.19. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, 

która została wydana na podstawie fałszywych 

oświadczeń lub podrobionych lub przerobionych 

dokumentów  

500 2.6 NN 

7.20. Wykonywanie przewozu drogowego w załodze 

kilkuosobowej z włożeniem wykresówki lub karty 

kierowcy lub wykresówek lub kart kierowcy w 

nieodpowiednie czytniki tachografu 

200 2.18 PN 

8. Wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem art. 

18 ust. 4a lub 5 ustawy o transporcie drogowym1) 

500  

9. Naruszenie przepisów o przewozie zwierząt   

9.1. Wykonywanie przewozu zwierząt przez kierowcę, 

który nie posiada kwalifikacji do transportu zwierząt 

potwierdzonych przez właściwy organ 

1000 

 

9.2. Niezapewnienie przez kierowcę transportowanym 

zwierzętom ogólnych warunków transportu zwierząt, o 

których mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1/20053), w sytuacjach gdy podmiot wykonujący przewóz 

jest obowiązany jedynie do stosowania tego art. 3  

500 

 

 9.3. Niezapewnienie transportowanym zwierzętom 

warunków,  

o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1/20053) w zakresie przestrzegania warunków 

przewozu zwierząt,  

w tym: 

1) stosowanie czynów zabronionych wobec zwierząt 

2) nieprzestrzeganie zakazów transportowych zwierząt 

uzależnione od wagi, wieku i gatunku oraz zdolności 

zwierząt do transportu 

3) niestosowanie rozdzielania zwierząt 

4) niezapewnienie wymaganej dla poszczególnych 

gatunków zwierząt wielkości powierzchni ładunkowej lub 

500 za każde 

naruszenie 

nie więcej 

niż 1000 

 

 

 

 

12.1 BPN 

12.4 PN 
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gęstości załadunku 

5) niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z 

obsługą zwierząt, w tym niewłaściwe wykonywanie 

postojów  

i odpoczynków dla zwierząt, pojenie, karmienie, dojenie  

9.4. Wykonywanie przewozu żywych zwierząt z 

naruszeniem maksymalnego czasu przewozu dla danego 

gatunku zwierząt 

 

 

1) do 2 godzin 
100 

 

2) powyżej 2 godzin – za każdą rozpoczętą godzinę 
200 

 

9.5. Niepowiadomienie lekarza weterynarii o ujawnionej 

podczas przewozu chorobie, zranieniu albo padnięciu 

transportowanego zwierzęcia 

500 

 

 9.6. Wykonywanie przewozu bez przeprowadzenia 

czyszczenia  

i odkażania pojazdu po każdym przewozie zwierząt lub 

produktu mogącego mieć wpływ na zdrowie zwierząt i 

nieokazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie 

tych czynności 

500 

 

 

 

Objaśnienia: 
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 

2018 r. poz. 12, 79, 138 i 650). 
2) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do 

klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty 

dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do 

dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, 

str. 8). 
3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 

zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 

64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 

05.01.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2008, str. 35, Dz. Urz. UE L 336 z 20.12.2011, 

str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 01.09.2017, str. 31). 
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 

2013 r. poz. 567 oraz z 2016 r. poz. 2206). 
5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. 

w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie 

drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do 

transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1).” 
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[ZAŁĄCZNIK Nr 2  

  

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość 

grzywny w 

złotych 

1 2 3 

1. Niewyposażenie kierowcy w:   

1.1. - wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego, wypis z licencji, wypis z zezwolenia, wypis z 

zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne 

2000 

1.2. - świadectwo kierowcy - dotyczy kierowców niemających 

obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

1000 

1.3. - inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagany w związku z 

realizowanym przewozem 

500 za każdy 

dokument 

2. Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym 

wypełnienie dokumentu, o którym mowa w art. 87, wymaganego w 

związku z realizowanym przewozem 

300 za każdy 

dokument 

3. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez 

kierowcę, który: 

  

3.1. - nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia 1000 

3.2. - nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 

1000 

3.3. - nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 

1000 

4. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt 

osoby obsługującej lub opiekuna zwierząt nieposiadających 

kwalifikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez 

powiatowego lekarza weterynarii 

500 

5. Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierząt 500 

6. Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych 

innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i 

świń bez sporządzenia dziennika podróży 

1000 

7. Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych 

innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i 

świń z nieprawidłowo sporządzonym dziennikiem podróży 

500 

8. Nieuzyskanie wymaganego w przewozie drogowym świadectwa 

zdrowia zwierząt lub dokumentów określonych w art. 4 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w 

sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym 

działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE 

oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 

500 

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 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.373605:part=a4&full=1
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12. Dopuszczenie do niedopełnienia warunków specjalnych 

określonych dla przewozu zwierząt 

500 

13. Niedopełnienie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków 

związanych z obsługą zwierząt podczas wykonywania ich przewozu 

1000 

14. Dopuszczenie do przewozu drogowego bez wymaganego 

świadectwa 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 

pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku 

2000 

16. Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń 

rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i 

odpoczynku 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 

  

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3  

  

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość 

kary 

pieniężnej w 

złotych 

1 2 3 

1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA 

TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 

1.1. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia 

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez 

wymaganej licencji 

8000 

1.1a. Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej 

liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został 

udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 - za każdy kolejny 

ponadliczbowy wypis 

500 

1.2. Wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem 

niewpisanym do licencji z wyłączeniem sytuacji gdy wykonujący 

transport drogowy taksówką wystąpił o nową licencję 

2000 

1.3. Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego 

zaświadczenia 

8000 

1.4. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w 

postaci elektronicznej, organowi, który udzielił zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, zmiany 

800 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800936:part=a7&full=1
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danych, o których mowa w art. 7a i art. 8, w wymaganym terminie 

1.5. Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w 

całości lub w części 

10 000 

1.6. Nieprzechowywanie lub przechowywanie niekompletnych 

dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa w art. 

16a i art. 33a, przez podmioty wymienione w tym przepisie 

10 000 

1.7. Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości przewiezionych 

rzeczy 

8000 

1.8. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w 

postaci elektronicznej, organowi, który wydał zaświadczenia na 

wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne, zmiany 

danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 

800 

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. Wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków 

określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu zgłoszenia 

przewozu w publicznym transporcie zbiorowym dotyczących: 

  

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 obowiązującego rozkładu 

jazdy 

2000 

2.4. Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus 5000 

2.5. Wykonywanie przewozu autobusem, który:   

2.5.1. - nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze względu na 

rodzaj wykonywanego przewozu regularnego 

5000 

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 

publicznej wiadomości 

2000 

2.7. Niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia 

opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu z wyłączeniem 

taksówki 

2000 

2.8. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w 

postaci elektronicznej, 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 

niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 

8000 



- 47 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 

4b 

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 

posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia 

10 000 

3.2. Niewypełnienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub niewłaściwie wypełnienie wymaganego przy 

międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy zezwolenia 

8000 

3.3. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie 

z przepisami ustawy, umową międzynarodową lub warunkami 

określonymi w zezwoleniu 

8000 

3.4. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego:   

3.4.1. - bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego 

spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub 

warunków dopuszczenia do ruchu wymaganego odpowiednio do 

posiadanego zezwolenia 

8000 

3.4.2. - pojazdem niespełniającym warunków określonych w certyfikacie 

potwierdzającym spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów 

bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 

8000 

3.5. Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 

10 000 

3.6. Wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z warunkami 

określonymi dla tego przewozu 

10 000 

3.7. Zlecenie przewozu drogowego zagranicznemu podmiotowi 

nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na transport 

kabotażowy 

10 000 

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 

sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane zezwolenie 

3000 

4.2. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż 

niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego 

wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach 

2000 

4.3. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych przez 

transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o 

którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

6000 

4.4. Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 

wymaganego zezwolenia 

6000 

4.5. Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 

wymaganego zezwolenia 

10 000 

4.6. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez 6000 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2019145:ver=2&full=1
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 

5. NARUSZENIE PRZEPISÓW O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, 

OBOWIĄZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKU 

5.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia 

pojazdu: 

  

5.1.1. - o czas powyżej 15 minut do jednej godziny 100 

5.1.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 200 

5.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez 

przerwy: 

  

5.2.1. - o czas powyżej 15 minut do 30 minut 150 

5.2.2. - za każde następne rozpoczęte 30 minut 200 

5.3. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku:   

5.3.1. - o czas powyżej 15 minut do jednej godziny 100 

5.3.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 200 

5.4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku:   

5.4.1. - o czas do jednej godziny 50 

5.4.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 

5.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:   

5.5.1. - o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin 50 

5.5.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 

5.6. Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu 

dwóch kolejnych tygodni: 

  

5.6.1. - o czas powyżej jednej godziny do czterech godzin 100 

5.6.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 150 

6. NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH 

LUB CYFROWYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH SAMOCZYNNIE 

PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY I POSTOJU 

6.1. Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w urządzenie rejestrujące 

(tachograf) 

6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym 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 

kierowców prowadzących pojazd 

1000 

6.1.4. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 

urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez 

wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub 

kalibracji 

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, 

nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku 

uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania 

100 
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- za każdy brakujący wydruk 

6.2. Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie urządzenia 

rejestrującego 

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 przebytej 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 więcej niż 

2000 

6.3.2. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub 

nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego - za 

każdą wykresówkę 

100 

nie więcej niż 

2000 

6.3.3. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w 

stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych - za każdą 

wykresówkę 

300 

6.3.4. Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku 

kierowców 

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, 

danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu 

potwierdzającego 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 

danych 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 wykresówkę 

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 300 
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wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, 

przechowywanych w przedsiębiorstwie - za każdy dzień 

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 POMIAROWO-

KONTROLNYCH 

7.1. Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych 

zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu 

drogowego taksówką 

1000 

8. NARUSZENIE INNYCH PRZEPISÓW   

8.1. Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez 

przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia 

6000 

8.2. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa 

w art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 

kierowców: 

  

  1. do 2 godzin 100 

  2. powyżej 2 do 10 godzin 300 

  3. powyżej 10 godzin 500 

8.3. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 26d 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 

1000 

8.4. Nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców] 

300 

  

<Załącznik nr 3 

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa 

w art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1), wysokości kar pieniężnych za 

poszczególne naruszenia, a w przypadku niektórych naruszeń numer grupy 

naruszeń oraz waga naruszeń 

 

Lp. 

 

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków 

przewozu drogowego, o których mowa w art. 

92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym1) 

 

Wysokość 

kary 

pieniężnej 

w złotych 

Nr grupy 

naruszeń oraz 

waga naruszeń, 

wskazane w 

załączniku I do 

rozporządzenia 

2016/4032) 

(PN – poważne 

naruszenie, 

BPN – bardzo 

poważne 

naruszenie, 

NN – 

najpoważniejs

ze naruszenie) 

1 2 3 4 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1140846:part=a26(c)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1140846:part=a26(d)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1140846:part=a13u1&full=1


- 51 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA 

ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA 

POTRZEBY WŁASNE3) 

 1.1. Wykonywanie transportu drogowego bez 

wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego lub bez wymaganej 

licencji 

12 000 10.1 NN 

11.1 NN 

1.2. Posiadanie wypisów z zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i 

wypisów z licencji wspólnotowej  

w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla 

których został udokumentowany wymóg zdolności 

finansowej, zgodnie  

z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/20094) – za 

każdy kolejny ponadliczbowy wypis 

500  

1.3. Wykonywanie transportu drogowego taksówką 

pojazdem niewpisanym do licencji, z wyłączeniem 

sytuacji, gdy wykonujący transport drogowy 

taksówką wystąpił o nową licencję przed 

wykonaniem przewozu 

2000 

 

 

 1.4. Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez 

wymaganego zaświadczenia  

1000  

1.5. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, organowi, który 

udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego lub licencji, zmiany 

danych, o których mowa odpowiednio w art. 7a i 

art. 8 ustawy  

o transporcie drogowym1), w wymaganym terminie – 

za każdą zmianę 

800 

 

 

1.6. Niepoddanie się lub uniemożliwienie 

przeprowadzenia kontroli w całości lub w części 

12 000 2.20 BPN 

1.7. Nieprzechowywanie lub przechowywanie 

niekompletnych dokumentów i innych nośników 

informacji, o których mowa  

w art. 16a i art. 33a ustawy o transporcie 

drogowym1), przez podmioty wymienione w tych 

przepisach 

10 000  

1.8. Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od 

przebytej odległości lub ilości przewożonych 

rzeczy, jeżeli może to zagrażać bezpieczeństwu na 

drogach lub zachęcać do naruszania przepisów 

rozporządzenia (WE) nr 561/20065) 

8000 1.32 BPN 

1.9. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, organowi, który 

wydał zaświadczenie na przewozy drogowe na 

potrzeby własne, zmiany danych, o których mowa  

800 
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w art. 8 ustawy o transporcie drogowym1), w 

wymaganym terminie – za każdą zmianę 

1.10. Umieszczanie w liście przewozowym lub innych 

dokumentach związanych z przewożonym 

ładunkiem danych lub informacji niezgodnych ze 

stanem faktycznym  

3000  

1.11. Wykonywanie przewozu drogowego w czasie 

obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu 

niektórych rodzajów pojazdów na drogach 

2000  

1.12. Niewyposażenie kierowcy w dokumenty, o 

których mowa  

w art. 87 ustawy o transporcie drogowym1) – za 

każdy dokument 

500  

1.13. Niewskazanie, na żądanie właściwego organu, 

zarządzającego transportem, któremu powierzono 

kierowanie operacjami transportowymi, 

poddanymi kontroli  

5000  

 1.14. Zlecenie przewozu drogowego podmiotowi 

nieposiadającemu uprawnienia do wykonywania 

przewozu drogowego,  

w szczególności uprawnień wymaganych odpowiednio 

do rodzaju wykonywanego przewozu  

10 000  

1.15. Wykonywanie przewozu drogowego rzeczy lub 

osób bez obowiązkowej kwalifikacji wstępnej lub 

obowiązkowego szkolenia okresowego kierowcy 

1500 7.1 BPN 

2. NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU DROGOWEGO 

OSÓB6) 

 2.1. Wykonywanie przewozu regularnego lub 

przewozu regularnego specjalnego bez 

wymaganego: 

  

1) zezwolenia 8000 11.3 BPN 

2) zaświadczenia na wykonywanie publicznego 

transportu zbiorowego 

8000  

3) potwierdzenia zgłoszenia przewozu w 

publicznym transporcie zbiorowym 

8000  

2.2. Wykonywanie przewozu regularnego lub 

przewozu regularnego specjalnego z 

naruszeniem warunków określonych w 

zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego albo 

potwierdzeniu zgłoszenia przewozu w 

publicznym transporcie zbiorowym 

dotyczących: 

 

 

 

1) dni 2000  

2) godzin odjazdu i przyjazdu 500  
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3) ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych 

przystanków 

3000 11.5 PN 

2.3. Wykonywanie przewozu regularnego lub 

przewozu regularnego specjalnego bez 

obowiązującego rozkładu jazdy 

2000  

 2.4. Wykonywanie przewozu regularnego 

pojazdem innym niż autobus 

5000  

2.5. Wykonywanie przewozu autobusem, który 

nie odpowiada wymaganym warunkom 

technicznym w zakresie prawidłowego 

oznakowania lub wyposażenia pojazdu, 

przewidzianym dla danego rodzaju 

wykonywanego przewozu drogowego 

500  

2.6. Pobieranie należności za przewóz osoby 

pojazdem wykonującym przewóz regularny 

niezgodnie z cennikiem opłat podanym do 

publicznej wiadomości 

2000  

2.7. Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem 

przewozu wymaganego potwierdzenia 

wniesienia opłaty za przejazd,  

z wyłączeniem taksówki 

2000  

2.8. Niewydanie uprawnionemu pasażerowi 

przed rozpoczęciem przewozu wymaganego 

potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd, 

uwzględniającego ustawową zniżkę 

1000  

2.9. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, organowi, 

który udzielił zezwolenia, zmiany danych, o 

których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o 

transporcie drogowym1), w wymaganym 

terminie 

800  

2.10. Wykonywanie przewozów okazjonalnych 

w krajowym transporcie drogowym 

pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do 

przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z 

kierowcą z naruszeniem zakazu lub 

zakazów, o których mowa w art. 18 ust. 5 

ustawy  

o transporcie drogowym1) 

8000 

 

 

2.11. Wykonywanie przewozu okazjonalnego 

pojazdem niespełniającym kryterium 

konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 

4a ustawy o transporcie drogowym1), z 

zastrzeżeniem przewozów, o których mowa 

w art. 18 ust. 4b tej ustawy  

8000 

 

 

2.12. Brak harmonogramu okresów pracy 

kierowcy obejmującego wszystkie okresy 

aktywności kierowcy – za każdego kierowcę  

2000  
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2.13. Wykonywanie międzynarodowego 

przewozu drogowego osób bez posiadania w 

pojeździe ważnego wymaganego formularza 

jazdy 

6000 11.6 PN 

 2.14. Okazanie przez kierowcę formularza jazdy 

podczas wykonywania międzynarodowego 

przewozu drogowego osób, który nie 

zawiera: 

  

1) wpisanych wszystkich kierowców 4000 11.6 PN 

2) prawidłowej liczby przewożonych pasażerów 2000 11.6 PN 

2.15. Wykonywanie przewozu kabotażowego 

osób na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez wymaganego zezwolenia 

12 000  

2.16. Wykonywanie przewozu kabotażowego 

osób niezgodnie  

z warunkami określonymi dla tego przewozu 

12 000  

3. NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU MIĘDZYNARODOWYCH 

PRZEWOZÓW DROGOWYCH I PRZEWOZÓW KABOTAŻOWYCH7) 

 3.1. Wykonywanie międzynarodowego 

przewozu drogowego bez posiadania w 

pojeździe wymaganego zezwolenia 

12 000  

3.2. Wykonywanie międzynarodowego 

przewozu drogowego niezgodnie z 

przepisami umowy międzynarodowej8) lub 

warunkami określonymi w zezwoleniu 

12 000 

 

 

3.3. Wykonywanie międzynarodowego 

przewozu drogowego rzeczy przez kierowcę 

nieposiadającego ważnego świadectwa 

kierowcy  

5000 10.3 BPN 

3.4. Wykonywanie międzynarodowego 

przewozu drogowego: 

  

1) bez posiadania w pojeździe certyfikatu 

potwierdzającego spełnienie przez pojazd 

odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub 

warunków dopuszczenia do ruchu 

wymaganego odpowiednio do posiadanego 

zezwolenia 

12 000  

2) pojazdem niespełniającym warunków 

określonych  

w certyfikacie potwierdzającym spełnienie przez 

pojazd odpowiednich wymogów 

bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia 

do ruchu 

12 000  

 3.5. Wykonywanie przewozu kabotażowego 

rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez wymaganego zezwolenia 

12 000  
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3.6. Wykonywanie przewozu kabotażowego 

rzeczy niezgodnie  

z warunkami określonymi dla tego przewozu 

12 000  

3.7. Wykonywanie międzynarodowego 

przewozu towarów szybko psujących się 

pojazdem niespełniającym warunków 

określonych  

w umowie o międzynarodowych przewozach 

szybko psujących się artykułów 

żywnościowych i o specjalnych środkach 

transportu przeznaczonych do tych 

przewozów (ATP)9) 

3000  

4. NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW 

 

 

4.1. Niezgłoszenie wykonywania przewozu 

drogowego odpadów,  

w sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane 

zezwolenie 

3000  

4.2. Wykonywanie przewozu drogowego 

odpadów innych niż niebezpieczne przez 

transportującego odpady bez wymaganego 

wpisu do rejestru, o którym mowa w 

przepisach ustawy  

o odpadach10) 

2000  

4.3. Wykonywanie przewozu drogowego 

odpadów niebezpiecznych przez 

transportującego odpady bez wymaganego 

wpisu do rejestru, o którym mowa w 

przepisach ustawy o odpadach10) 

10 000 

 

 

4.4. Wywóz odpadów poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego 

zezwolenia 

5000  

4.5. Wwóz odpadów na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego 

zezwolenia 

12 000  

4.6. Wykonywanie przewozu drogowego 

odpadów tranzytem przez terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego 

zezwolenia 

12 000  

5. NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY 

KIEROWCÓW11) 

 Okresy prowadzenia pojazdu 

 5.1. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia 

pojazdu powyżej  

9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w 

danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 

godzin: 
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1) o czas powyżej 15 minut do mniej niż 1 godziny  50  

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin  150 1.2 PN 

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin 200 1.3 BPN 

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 13 godzin i 30 

minut,  

w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub 

odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 

minut  

550 1.4 NN 

5.2. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia 

pojazdu powyżej 10 godzin w sytuacji, gdy jego 

wydłużenie w danym tygodniu było dozwolone:  

  

1) o czas do mniej niż 1 godziny 100  

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin  200 1.5 PN 

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin 250 1.6 BPN 

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 15 godzin, w 

przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub 

odpoczynku trwającego co najmniej  

4 godziny i 30 minut 

550 1.7 NN 

5.3. Przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego 

czasu prowadzenia pojazdu:  

  

1) o czas powyżej 30 minut do mniej niż 4 godzin 150  

2) o czas od 4 godzin do mniej niż 9 godzin 250 1.8 PN 

3) o czas od 9 godzin do mniej niż 14 godzin 350 1.9 BPN 

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 14 godzin 550 1.10 NN 

 5.4. Przekroczenie maksymalnego dwutygodniowego 

czasu prowadzenia pojazdu: 

  

1) o czas do mniej niż 10 godzin 250  

2) o czas od 10 godzin do mniej niż 15 godzin 350 1.11 PN 

3) o czas od 15 godzin do mniej niż 22 godzin i 30 

minut 

550 1.12 BPN 

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 22 godzin i 30 

minut 

700 1.13 NN 

 Okresy odpoczynku 

 5.5. Skrócenie wymaganego regularnego okresu 

odpoczynku dziennego: 

  

1) o czas do 1 godziny 100  

2) o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin i 30 minut  200 1.16 PN 

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin i 30 

minut 

350 1.17 BPN 
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5.6. Niespełnienie wymogu dzielonego dziennego 

okresu odpoczynku: 

  

1) skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o 

czas do 1 godziny 

100  

2) skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o 

czas powyżej 1 godziny do 2 godzin 

200 1.20 PN 

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin 350 1.21 BP 

5.7. Skrócenie wymaganego skróconego okresu 

odpoczynku dziennego – zarówno w przypadku 

załogi jednoosobowej, jak  

i załogi kilkuosobowej: 

  

1) o czas do 1 godziny 150  

2) o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin  350 1.18 PN 

1.22 PN 

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin 550 1.19 BPN 

1.23 BPN 

5.8. Skrócenie regularnego okresu odpoczynku 

tygodniowego, jeżeli jego skrócenie nie jest 

dozwolone: 

  

1) o czas do 3 godzin 150  

 2) o czas powyżej 3 godzin do 9 godzin 300 1.26 PN 

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 9 godzin 400 1.27 BPN 

 5.9. Skrócenie wymaganego skróconego okresu 

odpoczynku tygodniowego: 

  

1) o czas do 2 godzin 200  

2) o czas powyżej 2 godzin do 4 godzin  350 1.24 PN 

3) o czas powyżej 4 godzin  450 1.25 BPN 

5.10. Przekroczenie 6 kolejnych okresów 24-

godzinnych od uprzedniego tygodniowego okresu 

odpoczynku: 

  

1) o czas do mniej niż 3 godzin 350  

2) o czas od 3 godzin do mniej niż 12 godzin 450 1.28 PN 

3) o czas od 12 godzin 550 1.28 BPN 

 Przerwy 

 5.11. Przekroczenie maksymalnego czasu 

prowadzenia pojazdu bez przerwy: 

  

1) o czas do mniej niż 30 minut  100  

2) o czas od 30 minut do mniej niż 1 godzina i 30 

minut  

250 1.14 PN 
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 3) za każde rozpoczęte 30 minut od 1 godziny i 30 

minut 

350 1.15 BPN 

4) w międzynarodowym okazjonalnym przewozie 

osób,  

w godzinach od 22.00 do 6.00, gdy pojazd obsługuje 

jeden kierowca: 

  

a) o czas do mniej niż 1 godzina i 30 minut 250 1.31  PN 

b) o czas od 1 godziny i 30 minut 350 1.31 BPN 

 Praca w porze nocnej 

 5.12. Przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-

godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest 

wykonywana w porze nocnej: 

  

 1) o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin 50 3.9 PN 

 2) za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin 100 3.10 BPN 

 Odstępstwo dotyczące odłożenia okresu odpoczynku o maksimum 12 kolejnych 

okresów 

24-godzinnych 

 5.13. Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku po 

12 kolejnych okresach 24-godzinnych:  

  

1) o czas do 2 godzin  150  

2) o czas powyżej 2 godzin do 4 godzin 300 1.30 PN 

3) za każdą godzinę powyżej 4 godzin 400 1.30 BPN 

5.14. Przekroczenie 12 kolejnych okresów 24-

godzinnych po uprzednim regularnym 

tygodniowym okresie odpoczynku: 

  

1) o czas do mniej niż 3 godzin 150  

2) o czas od 3 godzin do mniej niż 12 godzin 300 1.29 PN 

3) za każdą godzinę od 12 godzin 400 1.29 BPN 

 NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW12) 

 

 

 

5.15. Przekroczenie maksymalnego 48-godzinnego 

tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym 

mowa w art. 12 ust. 1 i art. 26c ust. 1 ustawy o 

czasie pracy kierowców12) w przypadku, gdy 
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niedozwolonym było jego przedłużenie do 60 

godzin: 

1) o czas od 1 godziny do mniej niż 8 godzin 100  

2) o czas od 8 godzin do mniej niż 12 godzin 250 3.1 PN 

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 12 godzin 350 3.2 BPN 

5.16. Przekroczenie maksymalnego 60-godzinnego 

tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym 

mowa w art. 12 ust. 2 i art. 26c ust. 2 ustawy o 

czasie pracy kierowców:12) 

  

1) o czas od 1 godziny do mniej niż 5 godzin 100  

2) o czas od 5 godzin do mniej niż 10 godzin 200 3.3 PN 

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 10 godzin 300 3.4 BPN 

 

 

 

5.17. Skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w 

przypadku, gdy czas pracy wynosi od 6 do 9 

godzin: 

  

1) o czas do mniej niż 10 minut 50  

2) o czas od 10 minut do mniej niż 20 minut 100 3.5 PN 

3) o czas od 20 minut 150 3.6 BPN 

5.18. Skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w 

przypadku, gdy czas pracy wynosi powyżej 9 

godzin: 

  

1) o czas do mniej niż 15 minut 50  

2) o czas od 15 minut do mniej niż 25 minut 100 3.7 PN 

3) o czas od 25 minut  150 3.8 BPN 

5.19. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której 

mowa w art. 25 ust. 1 i art. 26d ust. 1 i 2 ustawy o 

czasie pracy kierowców12) – za każdego kierowcę 

1000  

5.20. Nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 

ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców12), 

kierowcom niepozostającym  

w stosunku pracy  

300  
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 Prowadzenie dokumentacji 

 5.21. Fałszowanie ewidencji czasu pracy lub odmowa 

udostępnienia jej kontrolerom 

8000 3.11 BPN 

5.22. Fałszowanie dokumentacji lub odmowa 

udostępnienia jej kontrolerom – w przypadku 

przedsiębiorców osobiście wykonujących 

przewozy drogowe  

8000 3.12 BPN 

6. NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU TACHOGRAFÓW13) 

6.1. Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w tachograf 

 6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem 

niewyposażonym w wymagany tachograf 

posiadający świadectwo homologacji typu 

10 000 2.1 NN 

6.1.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem 

wyposażonym w tachograf, przyrząd rejestrujący, 

czujnik ruchu, urządzenie zewnętrzne GNSS lub 

urządzenie wczesnego wykrywania na odległość, 

nieposiadające świadectwa homologacji typu lub 

tachograf lub powyżej wymieniony element 

składowy tachografu, który został podrobiony lub 

przerobiony 

10 000 2.1 NN 

6.1.3. Podłączenie do tachografu niedozwolonego 

urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub 

przeznaczonego do celów podrabiania lub 

przerabiania danych rejestrowanych przez 

tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub 

przedmiotu 

10 000 2.9 NN 

6.1.4. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem 

wyposażonym w tachograf niewyposażony w 

drugi niezależny sygnał dotyczący ruchu pojazdu 

lub z odłączonym niezależnym sygnałem 

dotyczącym ruchu pojazdu, o ile jest wymagany 

3000  

6.1.5. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem 

wyposażonym w tachograf, który nie został 

sprawdzony lub poddany przeglądowi przez 

warsztat posiadający zezwolenie 

1000 

 

2.2 BPN 

6.1.6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem 

wyposażonym w nieprawidłowo działający 

tachograf, z wyjątkiem przypadków,  

o których mowa w lp. 6.1.1–6.1.5. 

1000 2.7 BPN 

6.2. Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie tachografu lub dane 

rejestrowane przez tachograf 

 

 

6.2.1. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie 

homologowanego  

i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące 

nierejestrowaniem na wykresówce lub na 

karcie kierowcy aktywności kierowcy, 

5000 2.8 BPN 
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prędkości pojazdu lub przebytej drogi 

6.2.2. Ukrywanie, likwidowanie, niszczenie, 

podrabianie lub przerabianie danych 

zarejestrowanych na wykresówkach lub 

przechowywanych i pobranych z tachografu 

lub karty kierowcy 

10 000 2.10 NN 

6.3. Naruszenie zasad i warunków użytkowania tachografu 

 

 

6.3.1. Wykonywanie przewozu drogowego 

pojazdem wyposażonym w tachograf 

cyfrowy przez kierowcę nieposiadającego 

własnej, ważnej karty kierowcy 

2000 2.4 NN 

6.3.2. Posiadanie lub posługiwanie się przez 

kierowcę więcej niż jedną własną, ważną 

kartą kierowcy 

3000 2.3 BPN 

6.3.3. Posługiwanie się przez kierowcę kartą 

kierowcy, która nie jest jego własną kartą  

3000 2.5 NN 

6.3.4. Jednoczesne używanie kilku wykresówek 

przez kierowcę 

3000 2.13 BPN 

6.3.5. Niedopuszczalne wyjęcie wykresówek lub 

karty kierowcy, mające wpływ na rejestrację 

danych 

3000 2.14 BPN 

6.3.6. Używanie wykresówki lub karty kierowcy 

przez okres dłuższy niż ten, na który jest 

przeznaczona, skutkujące utratą danych 

zapisanych na wykresówce lub na karcie 

kierowcy, bądź uniemożliwiające odczyt 

aktywności zapisanych na wykresówce 

3000 2.15 BP 

6.3.7. Okazanie brudnych lub uszkodzonych 

wykresówek lub karty kierowcy, z 

nieczytelnymi danymi – za każdą kartę lub 

każdą wykresówkę 

100 2.16 BPN 

6.3.8. Niespełnienie wymogu ręcznego 

wprowadzenia danych na wykresówkę lub 

kartę kierowcy – za każdy wpis 

50 2.17 BPN 

6.3.9. Niezaznaczenie przez kierowcę na 

wykresówce lub wykresówce dołączanej do 

karty kierowcy wszystkich wymaganych 

informacji dotyczących okresów, które nie 

są rejestrowane gdy tachograf nie działa lub 

działa wadliwie – za każdy dzień  

100 

maksymalni

e 2000 

2.26 BPN 

6.3.10. Wykonywanie przewozu drogowego w 

załodze kilkuosobowej z włożeniem 

wykresówki lub karty kierowcy lub 

wykresówek lub kart kierowcy w 

nieodpowiednie czytniki tachografu 

1000 2.18 PN 

 6.3.11. Niepoprawne operowanie przełącznikiem 

tachografu umożliwiającym zmianę rodzaju 

100 

maksymalni

2.19 BPN 
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aktywności kierowcy – za każdy dzień e 1000 

 6.3.12. Niewykonanie naprawy tachografu w 

warsztacie posiadającym zezwolenie 

2000 2.25 BPN 

 6.3.13. Niewykonanie naprawy tachografu w 

warsztacie posiadającym zezwolenie po 

upływie dopuszczalnego w art. 37 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr 165/201414) okresu 

prowadzenia pojazdu 

2000  

6.3.14. Nieumieszczenie na wykresówce lub 

wydruku wymaganych wpisów lub 

umieszczenie na wykresówce lub wydruku 

nieczytelnych wpisów ręcznych 

50 za każdy 

brak wpisu 

nie więcej 

niż 500 za 

jedną 

wykresówkę 

lub jeden 

wydruk 

2.17 BPN 

6.3.15. Nieprzechowywanie przez co najmniej 

rok wykresówek, wydruków oraz pobranych 

danych lub dokumentów potwierdzających 

fakt nieprowadzenia pojazdu – za każdy 

dzień  

w odniesieniu do każdego kierowcy 

500 

 

2.11 BPN 

2.12 BPN 

6.3.16. Nieudostępnienie podczas kontroli w 

przedsiębiorstwie wykresówek oraz 

pobranych i przechowywanych danych  

z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – za 

każdy dzień  

w odniesieniu do każdego kierowcy 

500 2.12 BPN 

6.3.17. Naruszenie obowiązku terminowego 

pobierania danych  

z karty kierowcy – za każdego kierowcę 

500  

6.3.18. Naruszenie obowiązku terminowego 

pobierania danych  

z tachografu – za każdy pojazd 

500  

6.3.19. Niepoprawne stosowanie wykresówek 

lub karty kierowcy, 

z wyjątkiem przypadków, o których mowa w lp. 

6.3.1–6.3.10  

i 6.3.14 

2000 2.13 BPN 

7. NARUSZENIE PRZEPISÓW O UŻYWANIU INNYCH PRZYRZĄDÓW 

POMIAROWYCH 

 7.1. Samowolna zmiana wskazań przyrządów 

pomiarowych zainstalowanych w pojeździe 

przy wykonywaniu transportu drogowego 

taksówką 

2000 

 

 

8. NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ZWIERZĄT15) 

 8.1. Wykonywanie przewozu zwierząt przez 

przewoźnika nieposiadającego 
6000 

12.5 PN 
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odpowiedniego zezwolenia 

8.2. Przewóz zwierząt niezgodnie z przepisami 

technicznymi zawartymi w załączniku I do 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/200516) w 

zakresie przestrzegania warunków przewozu 

zwierząt: 

1) stosowanie czynów zabronionych wobec 

zwierząt 

2) nieprzestrzeganie zakazów transportowych 

zwierząt uzależnione od wagi, wieku i 

gatunku oraz zdolności zwierząt do 

transportu 

3) niestosowanie rozdzielania zwierząt 

4) niezapewnienie wymaganej dla 

poszczególnych gatunków zwierząt wielkości 

powierzchni ładunkowej lub gęstości 

załadunku 

5) niewłaściwe wykonywanie obowiązków 

związanych z obsługą zwierząt, w tym 

niewłaściwe wykonywanie postojów  

i odpoczynków dla zwierząt, pojenie, karmienie, 

dojenie  

1000 za każde 

naruszenie, 

nie więcej 

niż 5000 

 

8.3. Niezapewnienie przez przewoźnika 

transportowanym zwierzętom ogólnych 

warunków transportu zwierząt, o których 

mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1/200516),  

w sytuacjach gdy podmiot wykonujący przewóz 

jest obowiązany jedynie do stosowania tego 

art. 3 

1000 

 

8.4. Wykonywanie długotrwałego przewozu 

zwierząt  

z naruszeniem przepisów dotyczących 

posiadania w pojeździe świadectwa zdrowia 

2000 

 

8.5. Wykonywanie przewozu zwierząt z 

naruszeniem przepisów dotyczących 

identyfikacji i rejestracji zwierząt 

1000 

 

8.6. Transport zwierząt środkiem transportu 

nieprzystosowanym do przewozu danego 

gatunku zwierząt lub niedopuszczonym 

przez właściwy organ  

1000 

12.4 PN 

8.7. Wykonywanie przewozu zwierząt z 

naruszeniem warunków dotyczących 

obsługiwania środków transportu i urządzeń 

załadunkowych określonych w przepisach 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/200516) w 

zakresie: 

1) stosowania systemu nawigacji w 

500 za każde 

naruszenie 

nie więcej 

niż 2000 

12.1 (w zakresie 

pkt 4 – BPN) 

12.2 (w zakresie 

pkt 7 – PN) 

12.3 (w zakresie 

pkt 7 – PN) 



- 64 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

długotrwałych przewozach zwierząt 

2) oznakowania środka transportu 

3) sprawności systemów i urządzeń 

zainstalowanych w środku transportu 

4) stosowania podziałów i przegród dla zwierząt 

5) wyposażenia w wodę i karmę oraz w ściółkę 

dla zwierząt 

6) zminimalizowania wycieku ekskrementów z 

pojazdu 

7) wymogów dla urządzeń załadunkowych 

 8.8. Wykonywanie przewozu bez 

przeprowadzenia czyszczenia  

i odkażania pojazdu po każdym przewozie 

zwierząt lub produktu mogącego mieć 

wpływ na zdrowie zwierząt i nieokazanie 

dokumentacji potwierdzającej wykonanie 

tych czynności 

 

500 

 

9. NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZDATNOŚCI TECHNICZNEJ POJAZDÓW17) 

 9.1.Wykonywanie przewozu drogowego 

pojazdem nieposiadającym aktualnego 

okresowego badania technicznego 

potwierdzającego jego zdatność do ruchu 

drogowego – za każdy pojazd 

2000 

5.1 NN 

9.2. Wykonywanie przewozu drogowego 

pojazdem posiadającym usterkę lub usterki 

układu hamulcowego, połączeń układu 

kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, 

podwozia lub innego wyposażenia, 

zakwalifikowane jako niebezpieczne – za 

każdy pojazd 

2000 

5.2 NN 

10. NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MASY I WYMIARÓW 

POJAZDÓW18) 

 10.1. Dopuszczenie do wykonywania przewozu 

drogowego pojazdem lub zespołem 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 t do 12 t, których dopuszczalna 

masa całkowita została przekroczona: 

 

 

1) mniej niż 5% 500  

2) co najmniej 5% i mniej niż 15% 1000 4.4 PN 

3) co najmniej 15% i mniej niż 25% 2000 4.5 BPN 

 4) co najmniej 25% 5000 4.6 NN 

10.2. Dopuszczenie do wykonywania przewozu 

drogowego pojazdem lub zespołem 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 12 t, których dopuszczalna masa 

całkowita została przekroczona: 

 

 

1) mniej niż 5% 1000  
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2) co najmniej 5% i mniej niż 10% 2000 4.1 PN 

3) co najmniej 10% i mniej niż 20% 5000 4.2 BPN 

4) co najmniej 20% 10 000 4.3 NN 

10.3. Dopuszczenie do wykonywania przewozu 

drogowego pojazdem lub zespołem 

pojazdów, których dopuszczalna długość 

została przekroczona: 

 

 

1) do 2% 1000  

2) powyżej 2% do mniej niż 20% 2000 4.7 PN 

3) od 20% 5000 4.8 BPN 

10.4. Dopuszczenie do wykonywania przewozu 

drogowego pojazdem lub zespołem 

pojazdów, których dopuszczalna szerokość 

została przekroczona: 

 

 

1) powyżej wartości dopuszczalnej do wartości 

mniejszej niż 2,65 m 
1000 

 

2) od wartości 2,65 do wartości mniejszej niż 

3,10 m 
2000 

4.9 PN 

3) od wartości 3,10 m 5000 4.10 BPN 

 

Objaśnienia: 

1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 

oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138 i 650). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu 

do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do 

utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik 

III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 

19.03.2016, str. 8), zwane dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403”. 

3) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 1, 2, 

7, 10 i 11 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko 

przewoźników drogowych. 

4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 

października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków 

wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 

96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, Dz. Urz. UE L 178 z 10.07.2012, 

str. 6, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2013, str. 46 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 

1). 
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5) Rozporządzenie (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 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 

nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 51 z 26.02.2008, str. 

27, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011 str. 19, Dz. 

Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 293 z 09.10.2014, str. 60 oraz Dz. 

Urz. UE L 195 z 20.07.2016, str. 83). 

6) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 11 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników 

drogowych. 

7) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 10 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników 

drogowych. 

8) Wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy dwustronne o międzynarodowych 

przewozach drogowych. 

9) Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów 

żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych 

przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 

667). 

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z 2017 r. poz. 

2422 oraz z 2018 r. poz. 650). 

11) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 1 i 3 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników 

drogowych. 

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1155, z 2013 r. poz. 567 oraz z 2016 r. poz. 2206). 

13) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 2 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników 

drogowych. 

14) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 

2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących 
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stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych 

przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 

28.02.2014, str. 1). 

15) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 12 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników 

drogowych. 

16) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 

zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 

64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 

05.01.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2008, str. 35, Dz. Urz. UE L 336 

z 20.12.2011, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 01.09.2017, str. 31). 

17) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 5 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników 

drogowych. 

18) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 4 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Dotyczy tylko przewoźników 

drogowych.> 

 

<Załącznik nr 4 

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa 

w art. 92a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym1), wysokości kar pieniężnych za 

poszczególne naruszenia, a w przypadku niektórych naruszeń numer grupy 

naruszeń oraz waga naruszeń 

Lp. 

 

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków 

przewozu drogowego, o których mowa w art. 

92a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym1) 

 

 

 

Wysokość 

kary 

pieniężnej 

w złotych 

 

Nr grupy naruszeń 

oraz waga 

naruszeń, 

wskazane w 

załączniku I do 

rozporządzenia 

2016/4032) 

(PN – poważne 

naruszenie, BPN 

– bardzo 

poważne 

naruszenie, NN – 

najpoważniejsze 
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naruszenie) 

1 2 3 4 

1. 

 

Niewyposażenie kierowcy w:   

1.1. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego 

500  

1.2. wypis z licencji 500 10.2 BPN 

11.2 BPN 

1.3. wypis z zezwolenia innego niż w lp. 1.1 i 1.4. 500  

1.4. wypis z zezwolenia na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w 

międzynarodowym transporcie drogowym 

lub wypis  

z zezwolenia na wykonywanie regularnych 

specjalnych przewozów osób w 

międzynarodowym transporcie drogowym 

500 11.4 PN 

1.5. wypis z zaświadczenia na przewozy 

drogowe na potrzeby własne 

500  

1.6. świadectwo kierowcy  500 10.4 PN 

1.7. inny dokument, o którym mowa w art. 87 

ustawy  

o transporcie drogowym1), wymagany w 

związku z realizowanym przewozem – za 

każdy dokument 

500  

2. Niewyposażenie kierowcy lub osoby 

obsługującej w rozumieniu art. 2 lit. c 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/20053) w 

dokumenty wymagane przy przewozie 

danego gatunku zwierząt określone  

w przepisach tego rozporządzenia – za każdy 

dokument 

500 12.5 PN 

3. Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze 

stanem faktycznym wypełnienie dokumentu, 

o którym mowa w art. 87 ustawy  

o transporcie drogowym1), wymaganego w 

związku  

z realizowanym przewozem – za każdy 

dokument 

300 

 

4. 

 

Wykonywanie przewozu drogowego przez 

kierowcę, który: 

  

4.1. nie uzyskał kwalifikacji wstępnej lub nie 

ukończył szkolenia okresowego 

1500 7.1 BPN 

4.2. nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 

1000  

4.3. nie posiada orzeczenia psychologicznego o 

braku przeciwwskazań psychologicznych do 

1000  
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wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 

4.4. nie posiada ważnego prawa jazdy 

odpowiedniej kategorii wymaganego dla 

danego rodzaju pojazdu lub zespołu 

pojazdów 

500 8.1 NN 

4.5. nie posiada ważnej karty kierowcy 500 2.4 NN 

4.6. korzysta z prawa jazdy, które jest 

uszkodzone lub nieczytelne lub niezgodne ze 

wspólnym wzorem 

500 8.2 PN 

4.7. posługuje się kartą kierowcy, która została 

wydana na podstawie fałszywych oświadczeń 

lub podrobionych lub przerobionych 

dokumentów 

500 2.6 NN 

4.8. nie posiada wieku wymaganego dla 

wykonywanego przewozu  

500 1.1 PN 

5. Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt 

przez kierowcę lub osobę obsługującą w 

rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia 

1/20053), która nie posiada kwalifikacji do 

transportu zwierząt, potwierdzonych przez 

właściwy organ 

1000  

6. Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za 

transport zwierząt 

1000  

7. Niewyznaczenie osoby obsługującej w 

rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1/20053) dla każdej partii zwierząt 

1000  

8. Długotrwały przewóz domowych gatunków 

nieparzystokopytnych innych niż 

zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, 

owiec, kóz  

i świń bez sporządzenia dziennika podróży 

1000 12.5 PN 

9. Długotrwały przewóz domowych gatunków 

nieparzystokopytnych innych niż 

zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, 

owiec, kóz  

i świń z nieprawidłowo sporządzonym 

dziennikiem podróży 

200  

10. Przekroczenie przez kierowcę czasu przewozu 

danego gatunku zwierząt powyżej 2 godzin 

500  

11. Przekroczenie przez kierowcę dopuszczalnego 

tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 

co najmniej 14 godzin 

1000  

12. Przekroczenie przez kierowcę dopuszczalnego 

dwutygodniowego czasu prowadzenia 

pojazdu o co najmniej 23 godziny 

1500  

13. Skrócenie przez kierowcę odpoczynku 

dobowego o czas równy lub większy niż 4 

godziny i 30 minut 

500  
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14. Przekroczenie przez kierowcę dozwolonego 

maksymalnego dziennego czasu 

prowadzenia pojazdu o czas powyżej 6 

godzin  

i 45 minut 

500  

15. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem:   

15.1. nieposiadającym ważnego aktualnego 

badania technicznego potwierdzającego jego 

zdatność do ruchu drogowego 

200 5.1 NN 

15.2. posiadającym usterkę lub usterki układu 

hamulcowego, połączeń układu 

kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, 

podwozia lub innego wyposażenia, 

zakwalifikowane jako niebezpieczne 

500 5.2 NN 

15.3. niewyposażonym w wymagany tachograf 

posiadający świadectwo homologacji typu 

2000 2.1 NN 

15.4. który nie posiada ogranicznika prędkości 

lub w którym ogranicznik prędkości został 

odłączony  

2000 6.1 NN 

15.5. z zainstalowanym ogranicznikiem 

prędkości  

niespełniającym stosownych wymogów 

technicznych, określonych w procedurze 

homologacji typu przedmiotu wyposażenia 

lub części 

1000 6.2 BPN 

 15.6. z zainstalowanym ogranicznikiem 

prędkości, który nie został zamontowany 

przez producenta lub jednostkę przez niego 

upoważnioną  

500 6.3 PN 

15.7. z zainstalowanym nielegalnym 

urządzeniem, które może fałszować dane w 

ograniczniku prędkości lub z 

zainstalowanym niehomologowanym 

ogranicznikiem prędkości 

2000 6.4 NN 

16. Korzystanie przez kierowcę z niedozwolonego 

urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub 

przeznaczonego do celów podrabiania lub 

przerabiania danych rejestrowanych przez 

tachograf  

2000 2.9 NN 

17. Wykonywanie przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych niedopuszczonych do 

przewozu towarów lub które są przewożone 

w sposób zakazany lub bez oznakowania ich 

w pojeździe jako towary niebezpieczne 

2000 9.1 NN 

9.2 NN 

9.3 NN 
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18. Wykonywanie przewozu drogowego w czasie 

obowiązywania ograniczeń oraz zakazów 

ruchu niektórych rodzajów pojazdów na 

drogach 

 

1000  

19. Brak organizacji pracy kierowcy lub 

nieprawidłowa organizacja, brak poleceń 

lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy – w 

zakresie umożliwienia kierowcom 

przestrzegania przepisów rozporządzenia 

(WE) nr 561/20064)  

1500 1.33 BPN 

 

 

Objaśnienia: 

1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 

oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138 i 650). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu 

do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do 

utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik 

III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 

19.03.2016, str. 8). 

3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 

zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 

64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 

05.01.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2008, str. 35, Dz. Urz. UE L 336 

z 20.12.2011, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 01.09.2017, str. 31). 

4) Rozporządzenie (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 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 

nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 51 z 26.02.2008, str. 

27, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011 str. 19, Dz. 

Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 293 z 09.10.2014, str. 60 oraz Dz. 

Urz. UE L 195 z 20.07.2016, str. 83).> 
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U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260, z późn. zm.) 

Art. 62. 

1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: 

1)   samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej 

pojazdu ciągnącego; 

2)   samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może 

przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%; 

3)   motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub 

motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 

Straży Granicznej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd 

silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów. 

4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z 

wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z: 

1)   pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m; 

2)   motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego 

i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m. 

[4b. Przejazd zespołu pojazdów złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w ust. 4 

lub o długości większej niż określona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 

64d.] 

<4b. Przejazd zespołu pojazdów: 

1) złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w ust. 4 wymaga zezwolenia, o 

którym mowa w art. 64d; 

2) o długości większej niż określona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mowa 

odpowiednio w art. 64c albo art. 64d.> 

5. Długości zespołów pojazdów określone w ust. 4a nie dotyczą tramwajów. 

 

Art. 64. 
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1. Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem: 

1)   uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, 

wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w 

przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, 

wydawanego przez właściwy organ wojskowy; 

2)   przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 

1; 

[3)   pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy 

pojazd przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: 

a)  długość - 23 m, 

b)  szerokość - 3,2 m, 

c)  wysokość - 4,5 m, 

d)  rzeczywista masa całkowita - 60 t;] 

<3) pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego na warunkach i w sposób 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 64i ust. 2, w tym przez 

wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z tymi 

przepisami;> 

4)   zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym. 

2. Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek 

niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania 

się na podstawie zezwoleń kategorii I lub kategorii II. 

3. Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się 

na podstawie zezwoleń kategorii I-VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą się 

poruszać, są określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy. 

4. Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać 

uprawnionym osobom zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo wypis z 

zezwolenia w przypadku zezwolenia kategorii I. 

5. Organ wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego prowadzi rejestr 

wydanych zezwoleń. W rejestrze umieszcza się następujące dane: 

1)   numer zezwolenia; 

2)   datę wydania zezwolenia; 

3)   kategorię zezwolenia; 
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4)   podmiotu, na który zezwolenie zostało wydane; 

5)   pojazdu lub zespołu pojazdów, jeżeli zostały określone w zezwoleniu. 

 

<Art. 64ea. 

W przypadku wykonywania przejazdu pojazdem nienormatywnym na podstawie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, kategorii innej niż wymagana albo 

na podstawie zezwolenia kategorii VII z przekroczonymi parametrami technicznymi 

pojazdu lub zespołu pojazdów wskazanymi w tym zezwoleniu, przejazd pojazdu 

nienormatywnego uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.> 

 

Art. 130a. 

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 

1)   pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 

sposób zagraża bezpieczeństwu; 

2)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w 

kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; 

3)   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych 

w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na 

pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; 

4)    pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu 

przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; 

5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 

zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; 

6)    kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami 

albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu 

poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do 

kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w 

art. 135 ust. 2. 

[1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o 

którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.] 
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<1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy 

w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.> 

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości 

zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: 

1)   kierowała nim osoba: 

a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka 

działającego podobnie do alkoholu, 

b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania 

pojazdu; 

2)   jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 

uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu 

lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie 

dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało 

powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i 

stosuje się odpowiednio. 

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji 

ratowniczej. 

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje: 

1)   policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3; 

2)   strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5; 

3)   osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3. 

5. (utracił moc). 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

[5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1-2, umieszcza się na 

wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego 

usunięcie i parkowanie.] 

<5c. Pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w ust. 1–2 oraz art. 140ad ust. 

7 umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu 

uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, z uwzględnieniem ust. 7.> 

5d. (uchylony). 

5e. (uchylony). 
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5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta 

realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza 

ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 

6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w 

ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, 

ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz 

wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 

2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których 

mowa w ust. 6a. 

6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c: 

a)  rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł; za każdą dobę przechowywania - 15 zł 

b)  motocykl - za usunięcie - 200 zł; za każdą dobę przechowywania - 22 zł, 

c)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 440 zł; za każdą dobę 

przechowywania - 33 zł, 

d)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 550 zł; 

za każdą dobę przechowywania - 45 zł, 

e)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 780 zł; 

za każdą dobę przechowywania - 65 zł, 

f)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1150 zł; za 

każdą dobę przechowywania - 120 zł, 

g)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1400 zł; za każdą dobę 

przechowywania - 180 zł. 

6b. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 

pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. 

6c. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w 

drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady 

określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. 
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6d. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 6b, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia. 

6e. Opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu. 

[7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 

5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia kaucji.] 

<7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu: 

1) dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 5c; 

2) w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 – dowodu uiszczenia opłaty, o 

której mowa w ust. 5c, oraz dowodu uiszczenia kaucji, a także po usunięciu 

przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu.> 

8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w 

przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego 

ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. 

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska). 

10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 

lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, 

jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu 

w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o 

skutkach nieodebrania pojazdu. 

10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed 

upływem 30 dni od dnia powiadomienia. 

10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany 

w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu 

miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu uregulowania jego sytuacji 

zgodnie z przepisami prawa celnego. 

10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej. 

10d. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia 

pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo 

że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności. 

10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie 

przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu 
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było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono 

należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego. 

10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta. 

Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszej ustawy. 

10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu 

w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo 

starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego 

dnia od dnia upływu tego terminu. 

10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 

zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do 

zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu 

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie 

tych kosztów wydaje starosta. 

10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na 

podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do 

pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h. 

10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h, wynosi 30 dni 

od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza 

się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami 

podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się 

orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat. 

10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat. 

<10m. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7, 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, dotyczące egzekucji należności 

pieniężnych z ruchomości.> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1957783:ver=5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1957783:ver=5&full=1
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11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony 

prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do 

podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub 

prowadzących strzeżone parkingi; 

2)   tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu; 

3)   (utracił moc). 

Art. 140aa. 

1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o którym 

mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia 

nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. 

<1a. W przypadku braku: 

1) wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie, 

2) wymaganego wyposażenia lub oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, 

3) wymaganego szkolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3a, przez pilota 

– nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.> 

[2. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu na 

miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży 

Granicznej, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub zarządca drogi. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na: 

1)   podmiot wykonujący przejazd; 

2)   podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, a w szczególności 

na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli 

okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie 

naruszenia określonego w ust. 1.] 

<2. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i 1a, 

wydaje właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, naczelnik urzędu celno-

skarbowego lub zarządca drogi. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na: 

1)  podmiot wykonujący przejazd; 



- 80 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)  podmiot wykonujący czynności ładunkowe, jeżeli wykonał te czynności w sposób 

powodujący przekroczenie któregokolwiek z wymiarów, nacisków osi lub masy 

całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów, w stosunku do wartości dopuszczalnych 

lub wartości określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, jeżeli 

okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na 

powstanie naruszenia określonego w ust. 1; 

3) podmiot wykonujący inne niż wymienione w pkt 2 czynności związane z przejazdem 

pojazdu nienormatywnego, w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, 

odbiorcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten 

miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia określonego w ust. 1.> 

<3a. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1a, nakłada się na: 

1) podmiot wykonujący przejazd – w przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 1; 

2) podmiot wykonujący pilotowanie – w przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 2 i 

3.> 

[4. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 

1, wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie 

umarza się, jeżeli: 

1)   okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1: 

a)  dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem, 

b)  nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub 

2)   rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej 

wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, a 

przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu ładunków 

sypkich oraz drewna.] 

<4. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa 

w ust. 1 i ust. 1a pkt 1, wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie 

wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli: 

1) okoliczności sprawy i dowody wskazują, że ten podmiot: 

a) dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem, 

b) nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub 

2) rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej 

wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 
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1, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu 

ładunków sypkich oraz drewna.> 

5. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 

1, wobec podmiotu wykonującego przejazd oraz inne czynności związane z przejazdem 

drogowym pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W przypadku stwierdzenia przejazdu po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 

należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia lub niezgodnie z 

warunkami określonymi dla tego zezwolenia organ kontroli, o którym mowa w ust. 2, 

powiadamia właściwy terytorialnie ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli 

organ Żandarmerii Wojskowej. 

7. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 6, występuje do dowódcy jednostki 

wojskowej organizującej przejazd drogowy lub do jego przełożonego z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 

października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 772 i 2138). 

 

Art. 40ab. 

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 140aa ust. 1, ustala się w wysokości: 

1)   1500 zł - za brak zezwolenia kategorii I i II; 

2)   5000 zł - za brak zezwolenia kategorii III-VI; 

3)   za brak zezwolenia kategorii VII: 

a)  500 zł - gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary 

pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%, 

b)  2000 zł - gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary 

pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%, 

c)  15 000 zł - w pozostałych przypadkach; 

4)   5000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez 

potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9; 

5)   3000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z 

warunkami określonymi przez zarządcę drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9; 

6)   6000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy 

zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie, o którym mowa w art. 64c ust. 10; 

[7)   2000 zł - za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia 

kategorii VII lub podanych w tym dokumencie.] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1991821:ver=0&full=1
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<7) 2000 zł – za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia 

kategorii VII lub podanych w tym dokumencie, innych niż parametry techniczne 

pojazdu lub zespołu pojazdów.> 

2. W przypadku naruszeń zakazu, o którym mowa w art. 64 ust. 2, za przejazd pojazdem 

nienormatywnym nakłada się karę jak za przejazd bez zezwolenia. 

<3. Karę pieniężną, o której mowa w art. 140aa ust. 1a, ustala się w wysokości: 

1) 3000 zł – za brak wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie; 

2) 2000 zł – za brak wymaganego wyposażenia lub oznakowania pojazdu 

wykonującego pilotowanie; 

3) 2000 zł – za brak wymaganego szkolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3a.> 

 

Art. 140ac. 

[1. Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 140aa ust. 1, 

przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który tę karę 

wymierzył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.] 

<1. Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 140aa ust. 1 i 1a, 

przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który tę 

karę wymierzył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.> 

2. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu po upływie 30 dni od jej doręczenia, chyba że 

wstrzymano jej wykonanie. Organ kontroli, który wydał decyzję ostateczną, z urzędu 

wstrzymuje jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje 

zażalenie, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

3. Karę pieniężną uiszcza się w formie przekazu na wskazany w decyzji rachunek 

bankowy. Koszty związane z jej przekazaniem pokrywa obowiązany podmiot. 

4. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 2, podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie 

określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

5. Obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, przedawnia się z 

upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kara powinna zostać 

uiszczona. 

Art. 140ad. 

1. W przypadku gdy podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie, o którym mowa w 

art. 140aa ust. 1, przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z którym 
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Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar 

pieniężnych, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości 

odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej. 

2. Kaucję pobiera się: 

1)   podczas kontroli na drodze - w formie gotówkowej, za pokwitowaniem na druku 

ścisłego zarachowania, lub za pomocą karty płatniczej; 

2)  w terminie późniejszym - w formie przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy 

organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary, a w 

przypadku poboru kaucji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego - na 

wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego określony w przepisach 

odrębnych, przy czym koszty przelewów ponosi obowiązany podmiot. 

3. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2. Koszty związane z uiszczeniem kaucji w formie przelewu na 

rachunek bankowy lub za pomocą karty płatniczej - związane z autoryzacją transakcji 

i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy - pokrywa obowiązany 

podmiot. 

4. Kaucję przekazuje się: 

1)   na rachunek bankowy określony w decyzji o nałożeniu kary, w terminie, o którym 

mowa w art. 140 ac ust. 2, albo 

2)   na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił, w terminie 7 dni od dnia 

uprawomocnienia się decyzji lub orzeczenia uchylającego decyzję o nałożeniu 

kary pieniężnej. 

5. W przypadku gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobranej 

kaucji, do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 4 pkt 2. 

6. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem pojazdów nienormatywnych 

ponosi wykonujący przejazd pojazdem nienormatywnym. 

<7. W przypadku gdy podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie, o którym 

mowa w art. 140aa ust. 1 lub 1a, przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, osoba 

przeprowadzająca kontrolę na drodze zatrzymuje, za pokwitowaniem, 

dokumenty dotyczące przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz dowód 

rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu i usuwa pojazd, na koszt podmiotu 

wykonującego przejazd pojazdem nienormatywnym, na parking strzeżony, o 

którym mowa w art. 130a ust. 5c, a jeżeli ze względu na wymiary lub masę 
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pojazdu umieszczenie pojazdu na tym parkingu jest niemożliwe – na inny, w 

miarę możliwości najbliższy parking strzeżony, jeżeli: 

1) nie pobrano kaucji lub 

2) nie usunięto stwierdzonego naruszenia.> 

 

Art. 140ae. 

[1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140aa ust. 1, są przekazywane odpowiednio do 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek 

bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.] 

<1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140aa ust. 1 i 1a, są przekazywane 

odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na 

wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad.> 

2. Środki z tytułu kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są przekazywane w terminie pierwszych 2 dni 

roboczych po upływie tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego 

Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, 

drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do 

ważenia pojazdów. 

3. Urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymują 

prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary. 

4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa. 

5. Od kar pieniężnych urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu 

drogowego odliczają prowizję, a pozostałą część kary, w terminie 4 dni po upływie 

każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów 

wymienionych w ust. 1. 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 i 1000) 

 

Art. 96. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł. 

§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach: 
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1)   w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Pracy, 

[2)   naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego 

wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79 i 

138), w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Inspekcji 

Transportu Drogowego lub Policji,] 

<2) naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego 

wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 

138, 650 i 1039), w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ 

Inspekcji Transportu Drogowego, Policji lub Straży Granicznej,> 

3)    o czyny określone w art. 120 ust. 2, 6 i 8-10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem 

publicznym jest właściwy organ Straży Granicznej 

- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 54-56 i art. 

57a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1160 oraz z 2018 r. poz. 138 i 310) można nałożyć grzywnę w wysokości 

2000 zł. 

§ 1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138) można nałożyć grzywnę w 

wysokości od 5000 zł do 7500 zł. 

§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia 

ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy 

może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1ba. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 

9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych popełnia w ciągu dwóch 

lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej 

Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 

5000 zł. 
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§ 1bb. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę popełnia w ciągu 

dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej 

Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 

5000 zł. 

§ 1bc. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 

10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne 

dni popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, 

właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym 

nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 

oraz z 2018 r. poz. 12 i 317) można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które 

należałoby orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu 

wykroczeń. W sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny 

w drodze mandatu karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich 

naruszonych przepisów postępowanie mandatowe jest dopuszczalne. 

§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu 

karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, 

mając na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy 

uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób 

ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 169 i 650) 

 

Art. 101. 

1. Osoby, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązane podczas każdej kontroli 

wypełnić listę kontrolną oraz sporządzić protokół kontroli. 

2. Lista kontrolna i protokół kontroli są sporządzane w dwóch egzemplarzach, z czego: 
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1)   jeden egzemplarz jest przekazywany kontrolowanemu; 

2)   drugi egzemplarz zachowują osoby przeprowadzające kontrolę, o których mowa w art. 

99 ust. 1. Egzemplarz ten przechowywany jest przez okres 5 lat od dnia sporządzenia 

protokołu w dokumentacji prowadzonej przez organy, w których imieniu osoby, 

wskazane w art. 99 ust. 1, przeprowadzają kontrolę. 

[3. W przypadku kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych protokół 

kontroli jest sporządzany według wzoru określonego na podstawie przepisów o 

transporcie drogowym.] 

4. W przypadku kontroli drogowej przewozu towarów niebezpiecznych dokonywanej 

podczas odprawy granicznej protokół kontroli jest sporządzany tylko w sytuacji 

stwierdzenia naruszeń. 

 

Art. 106. 

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)    wzór formularza listy kontrolnej stosowany przy kontroli w przewozie drogowym, 

żeglugą śródlądową i koleją towarów niebezpiecznych oraz wzór formularza 

protokołu kontroli stosowany przy kontroli przewozu towarów niebezpiecznych koleją 

i żeglugą śródlądową, a także sposób i zakres ich wypełniania, uwzględniając 

konieczność ujednolicenia zakresu kontroli;] 

<1) wzór formularza listy kontrolnej oraz wzór formularza protokołu kontroli, 

stosowane przy kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiednio dla 

przewozu drogowego, przewozu koleją i przewozu żeglugą śródlądową, a także 

sposób i zakres ich wypełniania, uwzględniając konieczność ujednolicenia 

zakresu kontroli;> 

2)   warunki techniczne dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów 

kolejowych przewożących towary niebezpieczne, uwzględniając konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego; 

3)   wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 105, uwzględniając zakres niezbędnych 

danych. 

1a. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw 

transportu wydaje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi 

śródlądowej. 
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2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne parkingów, na 

które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, wraz z miejscami 

przeładunkowymi towarów niebezpiecznych, uwzględniając konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego i ochronę środowiska. 

 

Art. 107. 

1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki 

wynikające z przepisów ustawy lub przepisów wiążących Rzeczpospolitą Polską 

umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10 000 

zł, z zastrzeżeniem art. 113. 

[2. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości 

kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy.] 

<2. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, 

wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, a w przypadku 

niektórych naruszeń numer grupy naruszeń oraz wagę naruszeń wskazane w 

tabeli 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 

2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów 

unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika 

drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8), 

w zakresie przewozu drogowego, określa załącznik nr 1 do ustawy.> 

<2a. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz 

wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, w zakresie przewozu 

koleją i żeglugą śródlądową, określa załącznik nr 2 do ustawy.> 

3. Jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje 

jednocześnie znamiona wykroczenia, stosuje się wyłącznie przepisy ustawy. 

4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, nakładają, w drodze decyzji administracyjnej, 

odpowiednio: 

1)   wojewódzki inspektor transportu drogowego - na uczestników przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych; 
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2)   Prezes Urzędu Transportu Kolejowego - na uczestników przewozu koleją towarów 

niebezpiecznych; 

3)   dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej - na uczestników przewozu żeglugą 

śródlądową towarów niebezpiecznych; 

4)   organy Policji; 

5)   organy Straży Granicznej; 

6)    organy celne. 

5. Postępowanie administracyjne w sprawach o nałożenie kary pieniężnej, o której mowa 

w ust. 1, w zakresie przewozu drogowego, prowadzone jest, z zastrzeżeniem 

przepisów niniejszej ustawy, na zasadach i w trybie określonym w rozdziale 11 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 

1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214). 

 

[Art. 110. 

Nakładając karę pieniężną, o której mowa w art. 107 ust. 1, na podmiot wykonujący 

przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, stosuje się ograniczenia dla sumy kar 

nałożonych w wyniku kontroli drogowej lub w przedsiębiorstwie, określone w 

rozdziale 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.] 

 

<Art. 110. 

1. Suma kar pieniężnych nałożonych na każdego uczestnika przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych za naruszenia określone w załączniku nr 1 do ustawy, 

stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej, nie może przekroczyć kwoty 

10 000 zł. 

2. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia określone w załączniku nr 1 do 

ustawy, stwierdzone podczas jednej kontroli w podmiocie będącym uczestnikiem 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć: 

1) 15 000 zł – dla podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów 

niebezpiecznych i zatrudniającego kierowców w średniej liczbie 

arytmetycznej do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli; 

2) 20 000 zł – dla podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów 

niebezpiecznych i zatrudniającego kierowców w średniej liczbie 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002538:part=r11&full=1
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arytmetycznej powyżej 10 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem 

rozpoczęcia kontroli; 

3) 25 000 zł – dla podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów 

niebezpiecznych i zatrudniającego kierowców w średniej liczbie 

arytmetycznej powyżej 50 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem 

rozpoczęcia kontroli; 

4) 30 000 zł – dla podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów 

niebezpiecznych i zatrudniającego kierowców w średniej liczbie 

arytmetycznej większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia 

kontroli; 

5) 40 000 zł – dla innego uczestnika przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych. 

3. Za kierowców, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, uważa się również osoby 

niezatrudnione przez podmiot wykonujący przewóz drogowy towarów 

niebezpiecznych, wykonujące osobiście przewozy drogowe na jego rzecz.> 

 

Art. 111. 

[1. Kierujący pojazdem, osoba prowadząca inny środek transportu, członek załogi środka 

transportu lub inna osoba fizyczna wykonująca czynności związane z przewozem 

towarów niebezpiecznych, która narusza obowiązki lub warunki przewozu towarów 

niebezpiecznych, podlega karze grzywny.] 

<1. Kierujący pojazdem, osoba prowadząca inny środek transportu, członek załogi 

środka transportu lub inna osoba fizyczna wykonująca czynności związane z 

przewozem towarów niebezpiecznych, która narusza obowiązki lub warunki 

przewozu towarów niebezpiecznych, 

podlega grzywnie do 1000 zł.> 

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w 

Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

ZAŁĄCZNIK  

  

Lp. Wyszczególnienie Rodzaj transportu Wysokość 
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naruszeń kary 

w złotych 

WYKONYWANIE PRZEWOZU 

TOWARÓW 

NIEBEZPIECZNYCH I 

INNYCH CZYNNOŚCI 

ZWIĄZANYCH Z TYM 

PRZEWOZEM 

drogowy kolejowy żeglugą 

śródlądową 

  

1. DOKUMENTY 

1.1. 1. Niesporządzenie 

dokumentu 

przewozowego 

X X X 1000 

  2. Sporządzenie 

dokumentu 

przewozowego, w 

którym nie są 

zawarte: numer 

UN, grupa 

pakowania (o ile 

została 

przyporządkowana) 

lub prawidłowa 

nazwa przewozowa 

towaru 

niebezpiecznego 

      500 

  3. Sporządzenie 

dokumentu 

przewozowego, w 

którym nie jest 

zawarta inna 

wymagana 

informacja 

      300 
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  4. Przewóz towaru 

niebezpiecznego z 

dokumentem 

przewozowym, o 

którym mowa w pkt 

2 lub 3, albo bez 

dokumentu 

przewozowego 

      300 

1.2 Dopuszczenie do 

przewozu towaru 

niebezpiecznego 

kierowcy, który nie 

uzyskał 

wymaganego 

zaświadczenia ADR 

X - - 2000 

1.3. Dopuszczenie do 

przewozu towaru 

niebezpiecznego 

eksperta ADN, 

który nie uzyskał 

świadectwa 

eksperta ADN 

- - X 2000 

1.4. Niewyposażenie 

środka transportu w 

wymagane 

instrukcje pisemne 

X X X 250 

1.5. 1. Nieuzyskanie 

wymaganego 

świadectwa 

dopuszczenia 

pojazdu ADR 

X - - 6000 

  2. Niewyposażenie       500 
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kierowcy w ważne 

świadectwo 

dopuszczania 

pojazdu ADR 

1.6. 1. Nieuzyskanie 

wymaganego 

świadectwa 

dopuszczenia lub 

kopii świadectwa 

dopuszczenia dla 

przedziału 

ładunkowego lub 

osłony 

X - X 6000 

  2. Niewyposażenie 

załogi lub 

prowadzącego 

pojazd w wymagane 

świadectwa 

dopuszczenia lub 

kopię świadectwa 

dopuszczenia dla 

przedziału 

ładunkowego lub 

osłony 

      500 

1.7. Wykonywanie 

załadunku lub 

rozładunku towaru 

niebezpiecznego w 

miejscu publicznym 

lub na obszarze 

zabudowanym: 

X - -   

  1) bez wymaganego       2000 



- 94 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

specjalnego 

zezwolenia 

właściwej władzy 

  2) bez wymaganego 

powiadomienia 

właściwej władzy 

      500 

1.8. Nieuzyskanie przez 

uczestnika 

przewozu towarów 

niebezpiecznych 

wcześniejszego 

zatwierdzenia przez 

właściwą władzę 

dla przewozu 

materiału 

promieniotwórczeg

o 

X X X 2000 

1.9. Wykonywanie 

przewozu towaru 

niebezpiecznego bez 

wymaganego 

świadectwa 

dopuszczenia statku 

ADN do przewozu 

niektórych towarów 

niebezpiecznych lub 

tymczasowego 

świadectwa 

- - X 6000 

2. SPOSÓB PRZEWOZU 

2.1. Napełnianie, nadanie 

lub przewóz towaru 

niebezpiecznego w 

X X X 6000 
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cysternie, który nie 

jest dopuszczony do 

przewozu w 

cysternie 

2.2. Nadanie, załadunek 

lub przewóz towaru 

niebezpiecznego 

luzem, który nie jest 

dopuszczony do 

przewozu luzem 

X X X 6000 

2.3. Zapakowanie, nadanie, 

załadunek lub 

przewóz w sztukach 

przesyłki towaru 

niebezpiecznego, 

który nie jest 

dopuszczony do 

przewozu w 

sztukach przesyłki 

X X X 6000 

2.4. Nadanie, załadunek 

lub przewóz towaru 

niebezpiecznego z 

naruszeniem 

przepisów 

dotyczących zakazu 

ładowania razem 

X X X 3000 

2.5. Załadunek lub przewóz 

towaru 

niebezpiecznego z 

naruszeniem 

przepisów 

dotyczących 

X X X 1000 
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rozmieszczania i 

mocowania 

ładunków 

2.6. Napełnianie cysterny 

lub przewóz towaru 

niebezpiecznego w 

cysternie z 

naruszeniem 

przepisów 

dotyczących 

dopuszczalnego 

stopnia napełnienia 

cysterny 

X X X 4500 

2.7. Napełnianie cysterny 

lub przewóz 

towarów 

reagujących ze sobą 

niebezpiecznie, 

umieszczonych w 

sąsiadujących 

komorach cysterny 

X X X 5000 

2.8. Przewóz środkiem 

transportu 

zanieczyszczonym 

przewożonym 

towarem 

niebezpiecznym lub 

pozostałościami 

uprzednio 

przewożonego 

towaru 

niebezpiecznego 

X X X 1500 
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2.9. Nadanie, załadunek 

lub przewóz towaru 

niebezpiecznego w 

ilościach 

przekraczających 

ilości dozwolone 

odpowiednio w 

ADR, RID lub ADN 

X X X 2000 

2.10. Nadanie lub przewóz 

towaru 

niebezpiecznego z 

naruszeniem 

wymaganych 

środków 

ostrożności przy 

jego przewozie 

razem z artykułami 

żywnościowymi, 

towarami 

konsumpcyjnymi 

lub karmą dla 

zwierząt 

X X X 1000 

2.11. Napełnianie cysterny 

lub przewóz 

produktów 

żywnościowych w 

cysternach 

używanych do 

przewozu towarów 

niebezpiecznych bez 

zastosowania 

środków 

X X X 3000 
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zapobiegających 

zagrożeniom 

zdrowia 

2.12. Niezachowanie 

odległości 

ochronnej przy 

zestawianiu składu 

pociągu w 

sytuacjach 

określonych w 

części 7 RID 

- X - 4000 

2.13. Kontynuowanie 

przewozu pomimo 

stwierdzenia 

uwalniania się 

towaru 

niebezpiecznego z 

urządzenia 

transportowego lub 

środka transportu 

X X X 6000 

3. ŚRODKI TRANSPORTU I JEDNOSTKI TRANSPORTOWE 

3.1. Załadunek, 

napełnianie lub 

przewóz towaru 

niebezpiecznego 

nieodpowiednim do 

takiego przewozu 

środkiem transportu 

lub w 

nieodpowiednim 

urządzeniu 

transportowym 

X X X 3000 
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3.2. Niewyposażenie 

środka transportu 

przewożącego 

towary 

niebezpieczne w 

wymagane: 

X - X   

  1) gaśnice lub gaśnice 

niespełniające 

warunków 

określonych 

odpowiednio w 

ADR lub ADN, 

      500 

  2) w wyposażenie 

ochronne określone 

odpowiednio w 

ADR lub ADN 

      200 - za 

każdy 

brakujący 

element 

3.3. Niewyposażenie 

środka transportu 

przewożącego 

towary 

niebezpieczne w 

wymagane środki 

ochrony układu 

oddechowego, 

zgodnie z instrukcją 

wewnętrzną 

przewoźnika 

- X - 500 

3.4. Nadanie lub przewóz 

towaru 

niebezpiecznego 

środkiem 

transportu, w 

X X X 200 - za 

każdy 

brakujący 

element 
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cysternie, pojeździe-

baterii, kontenerze, 

MEGC lub 

pojeździe MEMU, 

niezaopatrzonych w 

wymagane i 

prawidłowe 

oznakowanie, w 

zakresie: 

  1) tablicy lub tablic 

barwy 

pomarańczowej 

        

  2) nalepki lub nalepek 

ostrzegawczych 

        

  3) innego wymaganego 

oznakowania 

        

3.5. Nadanie lub przewóz 

towaru 

niebezpiecznego 

środkiem transportu 

lub urządzeniem 

transportowym z 

niezdjętymi lub 

niezakrytymi 

nalepkami 

ostrzegawczymi i 

tablicami barwy 

pomarańczowej, 

jeżeli przepisy RID 

tego wymagają 

- X - 500 

3.6. Wykonywanie 

przewozu towaru 

X - - 2000 
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niebezpiecznego 

pojazdem 

nieodpowiadającym 

warunkom 

określonym w części 

9 ADR 

3.7. Wykonywanie 

przewozu towaru 

niebezpiecznego w 

kontenerze, 

wagonie, cysternie 

lub innym 

urządzeniu 

transportowym 

niespełniającym 

wymagań 

określonych w 

części 4, 6 lub 7 

odpowiednio ADR, 

RID lub ADN 

X X X 2000 

3.8. Dopuszczenie do 

przewozu towaru 

niebezpiecznego w 

urządzeniu 

transportowym z 

pozostałościami 

towaru 

niebezpiecznego na 

jego zewnętrznej 

powierzchni 

X X X 1000 

3.9. Nadanie towaru 

niebezpiecznego w 

X X X 2000 
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kontenerze 

niezdatnym do 

użytku lub 

niezgodnym z 

odpowiednimi 

wymaganiami dla 

danego typu 

kontenera lub dla 

przewożonego 

towaru 

niebezpiecznego 

3.10. Załadunek lub nadanie 

towaru 

niebezpiecznego 

luzem w kontenerze 

niedopuszczonym 

przez właściwą 

władzę 

X X X 1000 

4. OPAKOWANIA 

4.1. Zapakowanie, nadanie, 

załadunek lub 

przewóz towarów 

niebezpiecznych w 

opakowaniu, które 

nie spełnia 

wymagań 

odpowiednio ADR, 

RID lub ADN, 

odrębnie dla 

każdego numeru 

UN lub rodzaju 

opakowania 

X X X 3000 
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4.2. Zapakowanie, nadanie 

lub załadunek 

towaru 

niebezpiecznego bez 

wymaganego 

oznakowania sztuk 

przesyłki lub 

opakowania 

zbiorczego albo w 

nieprawidłowo 

oznakowanych 

sztukach przesyłki 

lub opakowaniach 

zbiorczych dla 

każdego numeru 

UN 

X X X 800 

4.3. Zapakowanie, 

załadunek lub 

nadanie towaru 

niebezpiecznego z 

naruszeniem 

przepisów 

dotyczących 

pakowania razem 

do sztuki przesyłki 

X X X 3000 

5. INNE NARUSZENIA 

5.1. Nadanie towaru 

niebezpiecznego 

nieprawidłowo 

sklasyfikowanego 

X X X 6000 

5.2. Załadunek, nadanie 

lub przewóz towaru 

X X X 10 000 
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niebezpiecznego 

niedopuszczonego 

do przewozu 

5.3. Niewyznaczenie przez 

uczestnika 

przewozu towarów 

niebezpiecznych 

doradcy do spraw 

bezpieczeństwa 

przewozu towarów 

niebezpiecznych 

X X X 5000 

5.4. Nieprzesłanie w 

ustawowo 

określonym 

terminie rocznego 

sprawozdania z 

działalności 

uczestnika 

przewozu towarów 

niebezpiecznych: 

X X X   

  1) jeżeli od ustawowo 

określonego 

terminu do dnia 

przesłania 

sprawozdania nie 

upłynęło 14 dni 

      200 

  2) jeżeli od ustawowo 

określonego 

terminu do dnia 

przesłania 

sprawozdania 

upłynęło co 

      2000 
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najmniej 14 dni 

  3) jeżeli od ustawowo 

określonego 

terminu przesłania 

sprawozdania 

upłynęły co 

najmniej 3 miesiące 

      5000 

5.5. Nieprzeszkolenie osób 

wykonujących 

czynności związane 

z przewozem towaru 

niebezpiecznego, 

zatrudnionych przez 

uczestnika 

przewozu towarów 

niebezpiecznych lub 

wykonujących te 

czynności na jego 

rzecz 

X X X 2000 

5.6. Niesporządzenie lub 

sporządzenie 

niezgodnie z 

wymaganiami planu 

ochrony/planu 

zapewnienia 

bezpieczeństwa 

X X - 5000 

5.7. Dopuszczenie do 

pozostawienia 

środka transportu 

przewożącego 

towary 

niebezpieczne bez 

X X X 800 
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wymaganego 

nadzoru 

5.8. Dopuszczenie do 

postoju środka 

transportu 

przewożącego 

towary 

niebezpieczne bez 

zabezpieczenia 

hamulcem ręcznym 

- X - 500 

5.9. Używanie ognia lub 

nieosłoniętego 

płomienia w 

środkach transportu 

przewożących 

towary 

niebezpieczne 

oznakowane 

nalepkami 

ostrzegawczymi nr 

1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 

3, 4.1, 4.2, 5.1 lub 

5.2, a także w ich 

pobliżu 

- X - 2000 

5.10. Dopuszczenie do 

przewozu środkiem 

transportu 

przewożącym 

towary 

niebezpieczne osób 

innych niż załoga 

X - - 500 

5.11. Niepowiadomienie X X X 1000 
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przez uczestnika 

przewozu towarów 

niebezpiecznych, w 

przypadku 

zaistnienia wypadku 

lub awarii, zgodnie 

z przepisami ustawy 

z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie 

towarów 

niebezpiecznych, 

właściwej 

miejscowo ze 

względu na miejsce 

powstania 

zdarzenia jednostki 

ochrony 

przeciwpożarowej 

lub centrum 

powiadamiania 

ratunkowego 

5.12. Niesporządzenie lub 

sporządzenie 

niezgodnie z 

przepisami planu 

awaryjnego dla 

stacji rozrządowej 

- X - 5000 

5.13 Wykonywanie 

przewozu towaru 

niebezpiecznego 

pojazdem 

wyposażonym w 

X - - 2000 
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zbiornik lub 

zbiorniki paliwa o 

łącznej pojemności 

przekraczającej 

maksymalną 

pojemność 

określoną w ADR 

dla jednostki 

transportowej 

  

Objaśnienia: 

"X"  oznacza "dotyczy" 

"-"  oznacza "nie dotyczy"] 

 

 

<Załącznik nr 1 

 

Lp. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 i 

650) lub przepisów wiążących Rzeczpospolitą 

Polską umów międzynarodowych, w zakresie 

przewozu drogowego 

Wysokość 

kary 

w złotych 

Nr grupy naruszeń 

oraz waga 

naruszeń, 

wskazane 

w załączniku I 

do 

rozporządzenia 

2016/4031) 

(PN – poważne 

naruszenie, BPN – 

bardzo poważne 

naruszenie, NN – 

najpoważniejsze 

naruszenie)2) 
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1. OCHRONA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

1.1. Dopuszczenie do przewozu środkiem 

transportu przewożącym towary 

niebezpieczne osoby niebędącej 

członkiem załogi  

500  

1.2. Dopuszczenie do pozostawienia środka 

transportu przewożącego towary 

niebezpieczne bez wymaganego nadzoru 

lub niewłaściwe jego zaparkowanie 

800 9.15 PN 

2. DOKUMENTACJA 

2.1. Niesporządzenie dokumentu przewozowego 1000  

2.2. Sporządzenie dokumentu przewozowego, 

w którym nie są zawarte: numer UN lub 

grupa pakowania (o ile została 

przyporządkowana) lub prawidłowa 

nazwa przewozowa towaru 

niebezpiecznego 

500  

2.3. Sporządzenie dokumentu przewozowego, 

w którym nie jest zawarta wymagana 

informacja inna niż wskazana w lp. 2.2 

300  

2.4. Przewóz towaru niebezpiecznego bez 

dokumentu przewozowego 

800 9.11 BPN 

2.5. Przewóz towaru niebezpiecznego 

z dokumentem przewozowym, w którym 

nie są zawarte: numer UN lub grupa 

pakowania (o ile została 

przyporządkowana) lub prawidłowa 

nazwa przewozowa towaru 

niebezpiecznego 

500 9.11 BPN 



- 110 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2.6. Przewóz towaru niebezpiecznego 

z dokumentem przewozowym, w którym 

nie jest zawarta wymagana informacja 

inna niż wskazana w lp. 2.5 

300 9.11 BPN 

2.7. Niewyposażenie załogi pojazdu w 

wymagane instrukcje pisemne 

300 9.24 PN 

2.8. Dopuszczenie do przewozu towaru 

niebezpiecznego kierowcy, który nie 

uzyskał wymaganego zaświadczenia 

ADR 

2000 9.12 BPN 

2.9. Nieuzyskanie wymaganego świadectwa 

dopuszczenia pojazdu ADR  

6000 9.6 BPN 

2.10. Brak w jednostce transportowej w 

rozumieniu przepisów ADR: 

1) świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR 

2) kopii świadectwa dopuszczenia lub 

zatwierdzenia wydanych przez właściwą 

władzę 

3) certyfikatu pakowania kontenera lub 

pojazdu 

4) świadectwa dopuszczenia dla przedziału 

ładunkowego lub osłony 

5) wymaganego dokumentu innego niż 

wskazane w pkt 1–4 

500 – za 

każdy 

brakujący 

dokument 

 

2.11. Wykonywanie załadunku lub rozładunku 

towaru niebezpiecznego w miejscu 

publicznym lub na obszarze 

zabudowanym: 

1) bez wymaganego specjalnego zezwolenia 

właściwej władzy 

2) bez wymaganego powiadomienia 

 

 

 

2000 

500 
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właściwej władzy 

3. OPERACJE TRANSPORTOWE – SPOSÓB PRZEWOZU 

3.1. Napełnienie towarem niebezpiecznym, 

którego przewóz jest zakazany, lub 

nadanie, załadunek lub przewóz towaru 

niebezpiecznego, którego przewóz jest 

zakazany 

10 000 9.1 NN 

3.2. Napełnienie towarem niebezpiecznym 

w sposób niepozwalający na jego 

identyfikację lub nadanie, załadunek lub 

przewóz towaru niebezpiecznego 

w sposób niepozwalający na jego 

identyfikację 

8000 9.3 NN 

3.3. Napełnienie cysterny towarem 

niebezpiecznym, który nie jest 

dopuszczony do przewozu w cysternie, 

lub nadanie lub przewóz towaru 

niebezpiecznego w cysternie, który nie 

jest dopuszczony do przewozu 

w cysternie 

6000 9.2 NN 

3.4. Uwolnienie się towaru niebezpiecznego 

z opakowania, jednostki transportowej  

w rozumieniu przepisów ADR, cysterny lub 

kontenera 

6000 9.4 BPN 

3.5. Napełnienie cysterny towarami reagującymi 

ze sobą niebezpiecznie lub przewóz 

takich towarów umieszczonych w 

sąsiadujących komorach cysterny 

5000 9.2 NN 
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3.6. Napełnienie lub przewóz towaru 

niebezpiecznego z przekroczeniem 

dopuszczalnego stopnia napełnienia 

cysterny lub opakowania 

5000 9.10 BPN 

3.7. Napełnienie cysterny lub przewóz 

produktów żywnościowych w cysternach 

używanych do przewozu towarów 

niebezpiecznych bez zastosowania 

środków zapobiegających zagrożeniom 

zdrowia 

3000 9.2 NN 

3.8. Wykonywanie przewozu towaru 

niebezpiecznego w cysternie, która nie 

jest odpowiednio zamknięta 

2000 9.22 PN 

3.9. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru 

niebezpiecznego luzem, który nie jest 

dopuszczony do przewozu luzem 

6000 9.2 NN 

3.10. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru 

niebezpiecznego luzem w kontenerze lub 

nadwoziu pojazdu niedopuszczonych do 

przewozu luzem 

6000 9.5 BPN 

3.11. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru 

niebezpiecznego luzem w kontenerze 

niezdatnym do użytku w rozumieniu 

przepisów ADR 

2000 9.5 BPN 

3.12. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru 

niebezpiecznego w sztukach przesyłki w 

kontenerze niezdatnym do użytku w 

rozumieniu przepisów ADR 

2000 9.21 PN 

3.13. Nadanie, załadunek, pakowanie lub 

przewóz  

w sztukach przesyłki towaru 

6000  
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niebezpiecznego, który nie jest 

dopuszczony do takiego przewozu  

3.14. Zapakowanie, załadunek lub nadanie 

towaru niebezpiecznego z naruszeniem 

przepisów dotyczących pakowania 

razem do sztuki przesyłki 

3000  

3.15. Zapakowanie, nadanie, załadunek lub 

przewóz towaru niebezpiecznego w 

niecertyfikowanym opakowaniu 

3000 9.2 NN 

3.16. Zapakowanie towaru niebezpiecznego 

niezgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami dotyczącymi pakowania 

2000  

3.17. Zapakowanie, nadanie, załadunek lub 

przewóz towaru niebezpiecznego w 

opakowaniu, które nie jest odpowiednio 

zamknięte  

2000  

3.18. Nieprzestrzeganie terminów badań 

okresowych lub okresów użytkowania 

opakowań  

2000  

3.19. Zapakowanie, nadanie, załadunek lub 

przewóz towaru niebezpiecznego w 

opakowaniu uszkodzonym lub 

opakowaniu z pozostałościami towaru 

niebezpiecznego na jego zewnętrznej 

powierzchni  

1500 9.20 PN 

3.20. Stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla 

ludzi lub środowiska przez załadunek 

lub napełnienie towarem 

niebezpiecznym nieodpowiedniego 

środka transportu, cysterny lub 

kontenera lub przewóz towaru 

6000 9.7 BPN 
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niebezpiecznego nieodpowiednim do 

takiego przewozu środkiem transportu, 

cysterną lub kontenerem 

3.21. Przekroczenie wartości granicznych 

wskaźnika transportowego lub 

wskaźnika bezpieczeństwa 

krytycznościowego w przypadku 

przewozu towarów niebezpiecznych 

klasy 7 

5000 9.2 NN 

3.22. Naruszenie zasad przewozu na warunkach 

używania wyłącznego w przypadku 

towarów niebezpiecznych klasy 7  

3000 9.2 NN 

3.23. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru 

niebezpiecznego z naruszeniem 

przepisów dotyczących zakazu 

ładowania razem 

3000 9.9 BPN 

3.24. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru 

niebezpiecznego w ilości przekraczającej 

dopuszczalne limity na jednostkę 

transportową w rozumieniu przepisów 

ADR 

2000 9.10 BPN 

3.25. Załadunek, napełnienie lub przewóz towaru 

niebezpiecznego nieodpowiednim do 

takiego przewozu środkiem transportu, 

cysterną lub kontenerem  

2000 9.17 PN 

3.26. Przewóz środkiem transportu 

zanieczyszczonym towarem 

niebezpiecznym 

1500  

3.27. Załadunek lub przewóz towaru 

niebezpiecznego z naruszeniem 

przepisów dotyczących rozmieszczania i 

1000 9.8 BPN 



- 115 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

mocowania ładunków 

3.28. Używanie ognia lub nieosłoniętego 

płomienia  

w pojeździe przewożącym towary 

niebezpieczne klasy 1, a także w jego 

pobliżu oraz podczas załadunku lub 

rozładunku tych towarów 

1000 9.13 BPN 

3.29. Naruszenie zakazu palenia w trakcie 

manipulowania ładunkiem lub 

wykonywania czynności ładunkowych 

towarów niebezpiecznych, w pobliżu lub 

wewnątrz pojazdu lub kontenera 

500 9.14 BPN 

4. OZNAKOWANIE 

4.1. Przewóz towaru niebezpiecznego 

nieoznakowanym pojazdem (brak 

wymaganych tablic, nalepek, znaków 

i napisów) 

2000 9.23 PN 

4.2. Zapakowanie, nadanie, załadunek lub 

przewóz towaru niebezpiecznego bez 

wymaganego oznakowania sztuk przesyłki 

lub opakowania zbiorczego albo w 

nieprawidłowo oznakowanych sztukach 

przesyłki lub opakowaniach zbiorczych – dla 

każdego numeru UN 

800  

4.3. Nadanie, napełnienie, załadunek lub 

przewóz towaru niebezpiecznego 

nieprawidłowo oznakowanym środkiem 

transportu,  

w cysternie, pojeździe-baterii, kontenerze 

500 9.23 PN 
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4.4. Przewóz towaru niebezpiecznego 

z oznakowaniem, które nie odpowiada 

wymiarom lub wymaganiom 

określonym  

w przepisach ADR  

200  

4.5. Nieuzasadnione oznakowanie środka 

transportu tablicami barwy 

pomarańczowej lub nalepkami 

ostrzegawczymi 

500 9.23 PN 

5. WYPOSAŻENIE 

5.1. Niewyposażenie jednostki transportowej  

w rozumieniu przepisów ADR przewożącej 

towary niebezpieczne w wymagane 

wyposażenie ochronne lub awaryjne 

określone w przepisach ADR lub 

pisemnych instrukcjach 

200 – za 

każdy 

braku

jący 

eleme

nt 

9.19 PN 

5.2. Niewyposażenie jednostki transportowej 

w rozumieniu przepisów ADR 

przewożącej towary niebezpieczne w 

wymagane gaśnice lub wyposażenie tej 

jednostki w gaśnice niespełniające 

warunków określonych  

w przepisach ADR 

500 9.18 PN 

6. INNE NARUSZENIA 

6.1. Nadanie towaru niebezpiecznego 

nieprawidłowo sklasyfikowanego 

6000  

6.2. Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu 

towarów niebezpiecznych doradcy do 

spraw bezpieczeństwa przewozu 

towarów niebezpiecznych 

5000  
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6.3. Nieprzesłanie w ustawowo określonym 

terminie rocznego sprawozdania z 

działalności uczestnika przewozu 

towarów niebezpiecznych, jeżeli od 

ustawowo określonego terminu do dnia 

przesłania sprawozdania: 

1) nie upłynęło 14 dni 

2) upłynęło co najmniej 14 dni 

3) upłynęły co najmniej 3 miesiące 

 

 

 

 

200 

2000 

5000 

 

6.4. Nieprzeszkolenie osób wykonujących 

czynności związane z przewozem towaru 

niebezpiecznego, zatrudnionych przez 

uczestnika przewozu towarów 

niebezpiecznych lub wykonujących te 

czynności na jego rzecz 

2000  

6.5. Niesporządzenie albo sporządzenie 

niezgodnie  

z wymaganiami planu ochrony 

5000  

6.6. Niepowiadomienie przez uczestnika 

przewozu towarów niebezpiecznych, w 

przypadku zaistnienia wypadku lub 

awarii, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych, jednostki 

ochrony przeciwpożarowej lub centrum 

powiadamiania ratunkowego 

1000  

6.7. Wykonywanie przewozu pojazdem 

wyposażonym w zbiornik lub zbiorniki 

paliwa o łącznej pojemności 

przekraczającej maksymalną pojemność 

określoną w przepisach ADR dla 

2000  
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jednostki transportowej w rozumieniu 

tych przepisów 

6.8. Wykonywanie przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych zespołem 

pojazdów składającym się z więcej niż 

jednej naczepy lub przyczepy  

1500 9.16 PN 

6.9. Wykonywanie przewozu towaru 

niebezpiecznego pojazdem 

nieodpowiadającym warunkom 

określonym w części 9 ADR 

2000  

 

Objaśnienia: 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w 

odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą 

prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz 

zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8), zwane dalej „rozporządzeniem 

Komisji (UE) 2016/403”. 

2) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 9 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.> 

 

<Załącznik nr 2 

Lp. Wykaz naruszeń obowiązków lub 

warunków wynikających z 

przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 169 i 650) lub przepisów 

wiążących Rzeczpospolitą Polską 

Rodzaj transportu Wysokość kary 

w złotych 
kolejowy żeglugą 

śródlądową 
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umów międzynarodowych, 

w zakresie przewozu koleją i 

żeglugą śródlądową 

1. DOKUMENTY 

1.1. 

 

Niesporządzenie dokumentu 

przewozowego  

 

X 

 

X 

 

1000 

 

1.2. 

 

Sporządzenie dokumentu 

przewozowego, w którym nie są 

zawarte: numer UN, grupa 

pakowania (o ile została 

przyporządkowana) lub 

prawidłowa nazwa przewozowa 

towaru niebezpiecznego 

X 

 

X 

 

500 

 

1.3. Sporządzenie dokumentu 

przewozowego, w którym nie jest 

zawarta wymagana informacja 

inna niż wskazana w lp. 1.2 

X X 300 

1.4. Przewóz towaru niebezpiecznego  

z dokumentem przewozowym, o 

którym mowa w lp. 1.2 lub 1.3, albo 

bez dokumentu przewozowego 

X 

 

X 

 

300 

1.5. 

 

Dopuszczenie do przewozu towaru 

niebezpiecznego osoby, która nie 

uzyskała świadectwa eksperta ADN 

- 

 

X 

 

2000 

 

1.6. Niewyposażenie środka transportu  

w wymagane instrukcje pisemne 

X 

 

X 

 

250 

 

1.7. 

 

Nieuzyskanie wymaganego 

świadectwa dopuszczenia lub kopii 

świadectwa dopuszczenia dla 

przedziału ładunkowego lub osłony 

- 

 

X 

 

6000 

 

1.8. Niewyposażenie załogi lub - X 500 
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prowadzącego pojazd w wymagane 

świadectwa dopuszczenia lub kopię 

świadectwa dopuszczenia dla 

przedziału ładunkowego lub osłony 

1.9. 

 

Nieuzyskanie przez uczestnika 

przewozu towarów niebezpiecznych 

wcześniejszego zatwierdzenia przez 

właściwą władzę dla przewozu 

materiału promieniotwórczego 

X 

 

X 

 

2000 

 

1.10. 

 

Wykonywanie przewozu towaru 

niebezpiecznego bez wymaganego 

świadectwa dopuszczenia statku 

ADN do przewozu niektórych 

towarów niebezpiecznych lub 

tymczasowego świadectwa 

- 

 

X 

 

6000 

 

2. 

 

SPOSÓB PRZEWOZU 

 

2.1. 

 

Napełnienie cysterny towarem 

niebezpiecznym, który nie jest 

dopuszczony do przewozu w 

cysternie, lub nadanie lub przewóz 

w cysternie towaru 

niebezpiecznego, który nie jest 

dopuszczony do przewozu w 

cysternie 

X 

 

X 

 

6000 

 

2.2. 

 

Nadanie, załadunek lub przewóz 

towaru niebezpiecznego luzem, 

który nie jest dopuszczony do 

przewozu luzem 

X 

 

X 

 

6000 

 

2.3. 

 

Zapakowanie, nadanie, załadunek 

lub przewóz w sztukach przesyłki 

towaru niebezpiecznego, który nie 

X 

 

X 

 

6000 

 



- 121 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

jest dopuszczony do przewozu  

w sztukach przesyłki 

2.4. 

 

Nadanie, załadunek lub przewóz 

towaru niebezpiecznego z 

naruszeniem przepisów 

dotyczących zakazu ładowania 

razem 

X 

 

X 

 

3000 

 

2.5. 

 

Załadunek lub przewóz towaru 

niebezpiecznego z naruszeniem 

przepisów dotyczących 

rozmieszczania i mocowania 

ładunków 

X 

 

X 

 

1000 

 

2.6. 

 

Napełnienie cysterny lub przewóz 

towaru niebezpiecznego w 

cysternie z naruszeniem przepisów 

dotyczących dopuszczalnego 

stopnia napełnienia cysterny 

X 

 

X 

 

4500 

 

2.7. 

 

Napełnienie cysterny towarami 

reagującymi ze sobą 

niebezpiecznie lub przewóz takich 

towarów umieszczonych w 

sąsiadujących komorach cysterny 

X 

 

X 

 

5000 

 

2.8. 

 

Przewóz środkiem transportu 

zanieczyszczonym towarem 

niebezpiecznym 

X 

 

X 

 

1500 

 

2.9. 

 

Nadanie, załadunek lub przewóz 

towaru niebezpiecznego w 

ilościach przekraczających ilości 

dozwolone odpowiednio w RID 

lub ADN 

X 

 

X 

 

2000 

 

2.10. 

 

Nadanie lub przewóz towaru 

niebezpiecznego z naruszeniem 

X 

 

X 

 

1000 
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wymaganych środków ostrożności 

przy jego przewozie razem  

z artykułami żywnościowymi, 

towarami konsumpcyjnymi lub 

karmą dla zwierząt 

2.11. 

 

Napełnienie cysterny lub przewóz 

produktów żywnościowych 

w cysternach używanych do 

przewozu towarów 

niebezpiecznych bez zastosowania 

środków zapobiegających 

zagrożeniom zdrowia 

X 

 

X 

 

3000 

 

2.12. 

 

Niezachowanie odległości ochronnej 

przy zestawianiu składu pociągu 

w sytuacjach określonych w części 

7 RID 

X 

 

- 

 

4000 

 

2.13. 

 

Kontynuowanie przewozu pomimo 

stwierdzenia uwalniania się 

towaru niebezpiecznego z 

urządzenia transportowego lub 

środka transportu 

X 

 

X 

 

6000 

 

3. 

 

ŚRODKI TRANSPORTU I URZĄDZENIA TRANSPORTOWE 

 

3.1. 

 

Załadunek, napełnienie lub przewóz 

towaru niebezpiecznego 

nieodpowiednim do takiego 

przewozu środkiem transportu lub  

w nieodpowiednim urządzeniu 

transportowym 

X 

 

X 

 

3000 

 

3.2. Niewyposażenie środka transportu 

przewożącego towary 

niebezpieczne  

- X 

 

500 
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w wymagane gaśnice lub 

wyposażenie go w gaśnice 

niespełniające warunków 

określonych w przepisach ADN 

3.3. Niewyposażenie środka transportu 

przewożącego towary 

niebezpieczne  

w wymagane wyposażenie ochronne 

określone w ADN 

- 

 

X 200 – za każdy 

brakujący 

element 

3.4. 

 

Niewyposażenie środka transportu 

przewożącego towary 

niebezpieczne  

w wymagane środki ochrony układu 

oddechowego, zgodnie z instrukcją 

wewnętrzną przewoźnika 

X 

 

- 

 

500 

 

3.5. 

 

Nadanie lub przewóz towaru 

niebezpiecznego środkiem 

transportu, w cysternie, pojeździe-

baterii, wagonie-baterii, 

kontenerze, MEGC lub pojeździe 

MEMU, niezaopatrzonych w 

wymagane i prawidłowe 

oznakowanie,  

w zakresie: 

X 

 

X 

 

200 – za każdy 

brakujący 

element 

 

 

 

1) tablicy lub tablic barwy 

pomarańczowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) nalepki lub nalepek 

ostrzegawczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) wymaganego oznakowania innego 

niż wskazane w pkt 1 i 2 

 

 

 

 

 

 

3.6. 

 

Nadanie lub przewóz towaru 

niebezpiecznego środkiem 

X 

 

- 

 

500 
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transportu lub urządzeniem 

transportowym z niezdjętymi lub 

niezakrytymi nalepkami 

ostrzegawczymi i tablicami barwy 

pomarańczowej, jeżeli przepisy 

RID tego wymagają 

3.7. 

 

Wykonywanie przewozu towaru 

niebezpiecznego w kontenerze, 

wagonie, cysternie lub innym 

urządzeniu transportowym 

niespełniającym wymagań 

określonych  

w części 4, 6 lub 7 odpowiednio RID 

lub ADN 

X 

 

X 

 

2000 

 

3.8. 

 

Dopuszczenie do przewozu towaru 

niebezpiecznego w urządzeniu 

transportowym z pozostałościami 

towaru niebezpiecznego na jego 

zewnętrznej powierzchni 

X 

 

X 

 

1000 

 

3.9. 

 

Nadanie towaru niebezpiecznego 

w kontenerze niezdatnym do 

użytku lub niezgodnym z 

odpowiednimi wymaganiami dla 

danego typu kontenera lub dla 

przewożonego towaru 

niebezpiecznego 

X 

 

X 

 

2000 

 

3.10. 

 

Załadunek lub nadanie towaru 

niebezpiecznego luzem w 

kontenerze niedopuszczonym 

przez właściwą władzę 

X 

 

X 

 

1000 

 

4. OPAKOWANIA 

4.1. Zapakowanie, nadanie, załadunek X X 3000 
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 lub przewóz towaru 

niebezpiecznego w opakowanie, 

które nie spełnia wymagań 

odpowiednio RID lub ADN, 

odrębnie dla każdego numeru UN 

lub rodzaju opakowania 

   

4.2. 

 

Zapakowanie, nadanie lub załadunek 

towaru niebezpiecznego bez 

wymaganego oznakowania sztuk 

przesyłki lub opakowania 

zbiorczego albo w nieprawidłowo 

oznakowanych sztukach przesyłki 

lub opakowaniach zbiorczych dla 

każdego numeru UN 

X 

 

X 

 

800 

 

4.3. 

 

Zapakowanie, załadunek lub nadanie 

towaru niebezpiecznego z 

naruszeniem przepisów 

dotyczących pakowania razem do 

sztuki przesyłki 

X 

 

X 

 

3000 

 

5. 

 

INNE NARUSZENIA 

 

5.1. 

 

Nadanie towaru niebezpiecznego 

nieprawidłowo sklasyfikowanego 

X 

 

X 

 

6000 

 

5.2. 

 

Załadunek, nadanie lub przewóz 

towaru niebezpiecznego 

niedopuszczonego do przewozu 

X 

 

X 

 

10 000 

 

5.3. 

 

Niewyznaczenie przez uczestnika 

przewozu towarów 

niebezpiecznych doradcy do spraw 

bezpieczeństwa przewozu 

towarów niebezpiecznych 

X 

 

X 

 

5000 

 

5.4. Nieprzesłanie w ustawowo X X  
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 określonym terminie rocznego 

sprawozdania z działalności 

uczestnika przewozu towarów 

niebezpiecznych, jeżeli od 

ustawowo określonego terminu do 

dnia przesłania sprawozdania:  

   

 1) nie upłynęło 14 dni  

 

 

 

200 

 

 

 

2) upłynęło co najmniej 14 dni  

 

 

 

2000 

 

 

 

3) upłynęły co najmniej 3 miesiące  

 

 

 

5000 

5.5. 

 

Nieprzeszkolenie osób wykonujących 

czynności związane z przewozem 

towaru niebezpiecznego, 

zatrudnionych przez uczestnika 

przewozu towarów 

niebezpiecznych lub 

wykonujących te czynności na 

jego rzecz 

X 

 

X 

 

2000 

 

5.6. 

 

Niesporządzenie lub sporządzenie 

niezgodnie z wymaganiami planu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

X 

 

- 

 

5000 

 

5.7. 

 

Dopuszczenie do pozostawienia 

środka transportu przewożącego 

towary niebezpieczne bez 

wymaganego nadzoru 

X 

 

X 

 

800 

 

5.8. 

 

Dopuszczenie do postoju środka 

transportu przewożącego towary 

niebezpieczne bez zabezpieczenia 

hamulcem ręcznym 

X 

 

- 

 

500 

 

5.9. Używanie ognia lub nieosłoniętego X - 2000 
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 płomienia w środkach transportu 

przewożących towary 

niebezpieczne oznakowane 

nalepkami ostrzegawczymi nr 1, 

1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 3, 4.1, 4.2, 5.1 lub 

5.2, a także w ich pobliżu 

   

5.10. 

 

Niepowiadomienie przez uczestnika 

przewozu towarów 

niebezpiecznych, w przypadku 

zaistnienia wypadku lub awarii, 

zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów 

niebezpiecznych, jednostki 

ochrony przeciwpożarowej lub 

centrum powiadamiania 

ratunkowego 

X 

 

X 

 

1000 

 

5.11. Niesporządzenie lub sporządzenie 

niezgodnie z przepisami RID 

planu awaryjnego dla stacji 

rozrządowej 

X 

 

- 

 

5000 

 

 

Objaśnienia: 

„X” oznacza „dotyczy” 

„–” oznacza „nie dotyczy”> 


