
 

TARYFIKATOR DLA KIEROWCY 

 

 

 

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

92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym  

Wysokość 

grzywny w 

złotych  

Nr grupy naruszeń 

oraz waga 

naruszeń, 

wskazane w 

załączniku I do 

rozporządzenia  

2016/403  

(PN – poważne 

naruszenie, BPN  

– bardzo poważne 

naruszenie,  

NN – 

najpoważniejsze 

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    

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 1/2005  

150  12.5 PN  

1.7. innego wymaganego w związku z wykonywanym przewozem drogowym 

dokumentu, o którym mowa w art. 87 ustawy o transporcie drogowym  

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    



 

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 kierowców, 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  

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 165/2014   

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 165/2014   

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 każdą wykresówkę  

100 nie więcej 

niż 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 1/2005 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 gęstości załadunku  

5. niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z obsługą zwierząt, 

w tym niewłaściwe wykonywanie postojów i odpoczynków dla zwierząt, 

pojenie, karmienie, dojenie  

500 za każde 

naruszenie  

nie więcej niż  

1000  

  

  

  

  

12.1 BPN  

12.4 PN  

  

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  

  

 

 

 


