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Taryfikator kar dla osób zarządzających transportem sporządzony na podstawie art. 92 ust. 4
ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 2.

© Kancelaria Sejmu

Lp. Wyszczególnienie naruszeń
Wysokość
grzywny
w złotych

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
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9. Dopuszczanie 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

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

200

18. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem
wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym
dopuszczalny poziom

300
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