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

1.1.

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji

8000

1.2.

Wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji 2000
z wyłączeniem sytuacji gdy wykonujący transport drogowy taksówką wystąpił o
nową licencję

1.3.

Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia

8000

1.4.

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których 800
mowa w art. 8, w wymaganym terminie

1.5.

Niepoddanie się lub uniemoŜliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w

10 000

części
1.6.

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

10 000

wymienione w tym przepisie
1.7.

UzaleŜnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości przewiezionych rzeczy

2.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU DROGOWEGO OSÓB

2.1.

Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia, bez

8000

8000

wymaganego zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
albo potwierdzenia zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym
2.2.
2.2.1.

Wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w
zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

2000

2.2.2.

albo potwierdzeniu zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym

500

2.2.3.

dotyczących:

3000

— dni
— godzin odjazdu i przyjazdu
— ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków
2.3.

Wykonywanie przewozu regularnego bez obowiązującego rozkładu jazdy

2000

2.4.

Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niŜ autobus

5000

2.5.

Wykonywanie przewozu autobusem, który:

2.5.1.

— nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze względu na rodzaj

5000

2.5.2.

wykonywanego przewozu regularnego

2000

— nie spełnia wymagań w zakresie wyposaŜenia i oznakowania w związku z
przewozem określonej kategorii pasaŜerów
2.6.

Pobieranie naleŜności za przewóz osoby pojazdem wykonującym regularny
przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości

2000

2.7.

Niewydanie pasaŜerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd 2000
przed rozpoczęciem kursu z wyłączeniem taksówki

2.8.

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, zmiany danych, o

800

których mowa w art. 22b, w wymaganym terminie
2.9.

Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym

8000

pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niŜ 9 osób
łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5
2.10.

Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium
konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeŜeniem przewozów, o

8000

których mowa w art. 18 ust. 4b
2.11.

Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego okresy prowadzenia 2000
pojazdu

3.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW
DROGOWYCH I PRZEWOZÓW KABOTAśOWYCH

3.1.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w

10 000

pojeździe wymaganego waŜnego zezwolenia
3.2.

Niewypełnienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

8000

niewłaściwie wypełnienie wymaganego przy międzynarodowym przewozie
drogowym rzeczy zezwolenia
3.3.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami 8000
ustawy, umową międzynarodową lub warunkami określonymi w zezwoleniu

3.4.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego:
8000

3.4.1.

— bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez

3.4.2.

pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do 8000
ruchu wymaganego odpowiednio do posiadanego zezwolenia
— pojazdem niespełniającym warunków określonych w certyfikacie
potwierdzającym spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów
bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

3.5.

Wykonywanie przewozu kabotaŜowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10 000

bez wymaganego zezwolenia
3.6.

Wykonywanie przewozu kabotaŜowego niezgodnie z warunkami określonymi dla 10 000
tego przewozu

3.7.

Zlecenie przewozu drogowego zagranicznemu podmiotowi nieposiadającemu

10 000

wymaganego zezwolenia na transport kabotaŜowy
3.8.

Zlecenie przewozu rzeczy pojazdem nienormatywnym podmiotowi

8000

nieposiadającemu wymaganego zezwolenia
3.9.

Umieszczanie w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji

8000

niezgodnych ze stanem faktycznym
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 niŜ niebezpieczne bez

2000

wymaganego zezwolenia
4.3.

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych bez wymaganego 6000
zezwolenia

4.4.

Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego

6000

zezwolenia
4.5.

Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego

10 000

zezwolenia
4.6.

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez terytorium

6000

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 powyŜej 15 minut do jednej godziny

5.1.2.

100
200

— za kaŜdą następną rozpoczętą godzinę
5.2.
5.2.1.

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy:
— o czas powyŜej 15 minut do 30 minut

5.2.2.

150
200

— za kaŜde następne rozpoczęte 30 minut
5.3.

Skrócenie dziennego czasu odpoczynku:

5.3.1.
5.3.2.

— o czas powyŜej 15 minut do jednej godziny

100
200

— za kaŜdą następną rozpoczętą godzinę
5.4.

Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku:

5.4.1.

— o czas do jednej godziny

50 100

5.4.2.
— za kaŜdą następną rozpoczętą godzinę
5.5.

Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:

5.5.1.

— o czas powyŜej 30 minut do dwóch godzin

50
100

5.5.2.
— za kaŜdą następną rozpoczętą godzinę
5.6.
5.6.1.

Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych 100 150
tygodni:

5.6.2.

— o czas powyŜej jednej godziny do czterech godzin
— za kaŜdą następną rozpoczętą godzinę

6.

NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH LUB
CYFROWYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS
JAZDY I POSTOJU

6.1.

Naruszenie zasad i warunków wyposaŜenia pojazdu w urządzenie rejestrujące (tachograf)

6.1.1.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposaŜonym w urządzenie

3000

rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące
6.1.2.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaŜonym w urządzenie

2000

rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje wszystkich
wymaganych elementów
6.1.3.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaŜonym w urządzenie

1000

rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje równolegle
danych dotyczących okresów aktywności kierowców prowadzących pojazd
6.1.4.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposaŜonym w urządzenie

1000

rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia
okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji
6.1.5.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposaŜonym w 1000
cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę nieposiadającego własnej, waŜnej
karty kierowcy

6.1.6.

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadającego

100

wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej
niesprawności lub jej nieposiadania — za kaŜdy brakujący wydruk
6.2.

Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie urządzenia rejestrującego

6.2.1.

Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia 5000
rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości
pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi

6.3.

Naruszenie zasad i warunków uŜywania urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia
rejestrującego

6.3.1.

Nieuzasadnione uŜycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego
okresu — za kaŜdy dzień

200 nie więcej
niŜ 2000

6.3.2.

Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla

100 nie więcej

danego typu urządzenia rejestrującego — za kaŜdą wykresówkę

niŜ 2000

6.3.3.

Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w stopniu
uniemoŜliwiającym odczytanie danych — za kaŜdą wykresówkę

300

6.3.4.

UŜywanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców

3000

6.3.5.

Jednoczesne uŜywanie kilku wykresówek lub kart kierowców

1000

6.3.6.

Brak w okazanej wykresówce przepisowych wpisów:
1. imienia lub nazwiska kierowcy

50 za brak
kaŜdej danej

2. numeru rejestracyjnego pojazdu
3. miejsca lub daty początkowej uŜytkowania wykresówki
4. miejsca lub daty końcowej uŜywania wykresówki
5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia uŜytkowania pojazdu
6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia uŜytkowania pojazdu
6.3.7.

Nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty
kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt

500

nieprowadzenia pojazdu — za kaŜdy dzień
6.3.8.

Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, która nie zawiera

300

wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy — za kaŜdą wykresówkę
6.3.9.
6.3.10.

Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych danych o
okresach aktywności kierowcy — za kaŜdy dzień

300

Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, na której stwierdzono 1000 nie więcej
dokonanie niedozwolonych, bez uŜycia urządzenia rejestrującego, ręcznych,

niŜ 5000

automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub
przebytej drogi — za kaŜdą wykresówkę
6.3.11.

Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy — za kaŜdego

500

kierowcę
6.3.12.

Naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia rejestrującego — za
kaŜdy pojazd

500

6.3.13.

Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych wczytanych z

300

tachografu cyfrowego i karty kierowcy, przechowywanych w przedsiębiorstwie —
za kaŜdy dzień
6.3.14.

Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu rejestrującym, na 5000
karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa

7.

NARUSZENIE PRZEPISÓWO UśYWANIU INNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWOKONTROLNYCH

7.1.

Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w 1000
pojeździe przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką

8.

NARUSZENIE INNYCH PRZEPISÓW

8.1.

Wykonywanie przewozu drogowego Ŝywych zwierząt przez przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia

6000.

