
dotyczàce oddanych do u˝ytku w ka˝dym
kwartale budynków i mieszkaƒ oraz ich ubyt-
ków, zawarte w prowadzonej ewidencji roz-
poczynanych i oddawanych do u˝ytku obiek-
tów budowlanych oraz ewidencji decyzji
o pozwoleniu na rozbiórk´ i zg∏oszeƒ rozbiór-
ki obiektu budowlanego.”;

2) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia „Identyfikato-
ry i nazwy jednostek podzia∏u terytorialnego kra-
ju”:

a) w cz´Êci dotyczàcej województwa lubelskiego
powiatu opolskiego wyrazy „Józefów 061202 2”
zast´puje si´ wyrazami „Józefów nad Wis∏à
061202 2”,

b) w cz´Êci dotyczàcej województwa lubuskiego
powiatu gorzowskiego wyrazy „Kostrzyn
080101 1” zast´puje si´ wyrazami „Kostrzyn
nad Odrà 080101 1”,

c) w cz´Êci dotyczàcej województwa mazowieckie-
go:

— powiatu siedleckiego wyrazy „Zbuczyn Po-
duchowny 142613 2” zast´puje si´ wyrazami
„Zbuczyn 142613 2”,

— powiatu ˝uromiƒskiego wyrazy „Siemiàtko-
wo Koziebrodzkie 143705 2” zast´puje si´
wyrazami „Siemiàtkowo 143705 2”,

d) w cz´Êci dotyczàcej województwa opolskiego po-
wiatu opolskiego wyrazy „Prószków 160910 2”
zast´puje si´ wyrazami:

„Prószków 160910 3

Prószków — miasto 160910 4

Prószków — obszar wiejski 160910 5”,

e) w cz´Êci dotyczàcej województwa zachodniopo-
morskiego powiatu kamieƒskiego wyrazy
„Dziwnów 320701 2” zast´puje si´ wyrazami:

„Dziwnów 3207013

Dziwnów — miasto 3207014

Dziwnów — obszar wiejski 3207015”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie wysokoÊci grzywien nak∏adanych w drodze mandatów karnych 
za wybrane rodzaje wykroczeƒ

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109,
poz. 1031) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç grzywien
nak∏adanych w drodze mandatu karnego za wybrane
rodzaje wykroczeƒ przez uprawnione organy.

2. WysokoÊç grzywien, o których mowa w ust. 1,
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia1).

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 

———————
1) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utraci∏y moc: 

1) rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 11 paêdziernika 2002 r. w sprawie wykroczeƒ, za
które policjanci sà uprawnieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokoÊci mandatów karnych
nak∏adanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeƒ (Dz. U. Nr 174, poz. 1430 i Nr 178, poz. 1483 oraz
z 2003 r. Nr 56, poz. 505),

2) § 2 rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie wykroczeƒ,
za które stra˝nicy stra˝y gminnych sà uprawnieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i spo-
sobu wydawania upowa˝nieƒ (Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231)

— które zosta∏y zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´-
powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 109, poz. 1031).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2003 r. (poz. 2023)

TABELA A

Lp.

Kwalifikacja
prawna —

ustawa wg opisu
pod tabelà

Naruszenie Grzywna 
w z∏

1 2 3 4

1 art. 51 § 1 k.w. Zak∏ócenie spoczynku nocnego 200
2 Wywo∏ywanie zgorszenia w miejscu publicznym 150
3 art. 64 §1 k.w. Nieumieszczenie przez w∏aÊciciela, administratora, dozorcy 

lub u˝ytkownika nieruchomoÊci tabliczki z numerem 
porzàdkowym nieruchomoÊci 100

4 art. 67 §1 k.w. UmyÊlne uszkodzenie lub usuni´cie og∏oszenia wystawionego 
publicznie przez instytucj´ paƒstwowà albo samorzàdowà 150

5 art. 77 k.w. Niezachowanie Êrodków ostro˝noÊci przy trzymaniu psa 200
6 art. 78 k.w. Doprowadzenie psa poprzez dra˝nienie lub p∏oszenie do tego, 

˝e staje si´ niebezpieczny 250
7 art. 81 k.w. Niszczenie roÊlinnoÊci ochronnej na brzegach wód morskich 

i Êródlàdowych 100
8 Niszczenie p∏otków faszynowych 100
9 Zdejmowanie chrustu z wydm 100

10 Chodzenie lub przebywanie na wydmach 50
11 Niszczenie ogrodzeƒ wydm i lasu 200
12 Biwakowanie na wydmach 300
13 Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach 

i w lasach 100
14 Niszczenie umocnieƒ brzegowych 500
15 art. 82 § 1 k.w. Utrudnianie okresowych czyszczeƒ komina lub niedokonanie 

naprawy uszkodzeƒ komina i przewodów dymowych 150
16 Nieusuwanie lub niezabezpieczanie w obr´bie budynków 

urzàdzeƒ lub materia∏ów stwarzajàcych niebezpieczeƒstwo 
powstania po˝aru 200

17 U˝ywanie ciàgnika lub innej maszyny bez nale˝ytego 
zabezpieczenia przed iskrzeniem w lesie lub na terenie 
ÊródleÊnym albo w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 100 m od granicy lasu 150

18 Rozniecanie ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami w lesie 
lub na terenie ÊródleÊnym albo w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 100 m 
od granicy lasu 150

19 Korzystanie z otwartego p∏omienia w lesie lub na terenie 
ÊródleÊnym albo w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 100 m od granicy lasu 150

20 art.145 k.w. ZaÊmiecanie drogi, ulicy, placu, trawnika lub zieleƒca 50
21 art. 10 ust. 2 Niewyposa˝enie nieruchomoÊci w urzàdzenia s∏u˝àce 

u.u.c.p.g. do zbierania odpadów komunalnych 100
22 Niezbieranie powsta∏ych na terenie nieruchomoÊci odpadów 

komunalnych 100
23 Nieuprzàtanie b∏ota, Êniegu, lodu z chodników po∏o˝onych wzd∏u˝ 

nieruchomoÊci 100
24 art. 122 ust. 4 Niedope∏nienie obowiàzku przeszkolenia pracownika zak∏adu 

pkt 2 u.p.g.g. górniczego w zakresie wymagaƒ bezpieczeƒstwa i przepisów 
regulujàcych bezpieczne wykonywanie pracy w zak∏adzie 
górniczym 200

WYSOKOÂå GRZYWIEN NAK¸ADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE
WYKROCZE¡ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY
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art. 122 ust. 4 Dopuszczenie do wykonywania czynnoÊci wymagajàcych 
pkt 3 u.p.g.g. szczególnych kwalifikacji:

25 1) w podziemnym zak∏adzie górniczym osoby, która takich 
kwalifikacji nie posiada 200

26 2) w odkrywkowym zak∏adzie górniczym osoby, która takich 
kwalifikacji nie posiada 150

27 3) w zak∏adzie górniczym wydobywajàcym kopaliny otworami 
wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada 150

Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawà:
28 art. 125 u.p.g.g. 1) czynnoÊci kierownictwa ruchu zak∏adu górniczego 300
29 2) mierniczego górniczego lub geologa górniczego 300
30 3) dozoru ruchu zak∏adu górniczego 250
31 4) innych czynnoÊci w zak∏adzie górniczym 200

Niedope∏nienie obowiàzków w zakresie:
32 art. 126 u.p.g.g. 1) sporzàdzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej 300
33 2) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej 250
34 3) posiadania w zak∏adzie górniczym wymaganej dokumentacji 

mierniczo-geologicznej 200
35 4) bie˝àcego prowadzenia ewidencji zasobów z∏o˝a 300
36 art. 27 ust. 1 Dokonywanie amatorskiego po∏owu ryb bez posiadania 

pkt 1 u.r.Ê. wymaganych dokumentów 200
Dokonywanie amatorskiego po∏owu ryb:

37 art. 27 ust. 1 1) o wymiarach ochronnych 100
pkt 2 u.r.Ê.

38 2) w okresie ochronnym 200
39 3) w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 50 m od budowli i urzàdzeƒ 

hydrotechnicznych pi´trzàcych wod´ 100
40 4) ∏ososiowatych i lipieni — wi´cej ni˝ jednà w´dkà 200
41 5) w´dkà w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 50 m od rozstawionych 

w wodzie narz´dzi po∏owowych uprawnionego do rybactwa 200
42 6) w´dkà w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 75 m od znaku 

oznaczajàcego dokonywanie podwodnego po∏owu ryb kuszà 100
43 7) w´dkà przez podnoszenie i opuszczanie przyn´ty w sposób 

ciàg∏y, z wyjàtkiem ∏owienia ryb pod lodem 200
44 8) ∏ososiowatych kuszà 300
45 9) kuszà na szlaku ˝eglownym 300
46 10) kuszà od dnia 15 paêdziernika do dnia 15 maja 300 
47 11) kuszà przy u˝yciu specjalnych aparatów do oddychania 

w wodzie 300 
48 12) kuszà w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 75 m od innych osób 

oraz ustawionych w wodzie narz´dzi po∏owowych 300
49 art. 27 ust. 1 Dokonywanie amatorskiego po∏owu raka b∏otnego lub raka 

pkt 3 u.r.Ê. szlachetnego 300
50 Brak rejestracji sprz´tu p∏ywajàcego s∏u˝àcego do po∏owu ryb 200
51 Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiàzku 

trwa∏ego oznakowania narz´dzi rybackich w sposób 
umo˝liwiajàcy ustalenie ich w∏aÊciciela 200

52 art. 431 ust. 1 Spo˝ywanie napojów alkoholowych w miejscach obj´tych 
u.w.t.p.a. zakazem spo˝ywania napojów alkoholowych 100

53 art. 45 pkt 2 Nieuwidacznianie informacji o szkodliwoÊci spo˝ywania alkoholu 
u.w.t.p.a. w punkcie sprzeda˝y 150
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art. 13 u.o.z.t. Sprzeda˝ wyrobów tytoniowych:
54 1) osobom do lat 18 500
55 2) na terenie szkó∏ i placówek oÊwiatowo-wychowawczych 500
56 3) w postaci papierosów luzem bez opakowania 100

Palenie w miejscach obj´tych zakazem:
57 1) w zak∏adach opieki zdrowotnej 50
58 2) w szko∏ach i placówkach oÊwiatowo-wychowawczych 100
59 3) w pomieszczeniach zak∏adów pracy oraz innych obiektów 

u˝ytecznoÊci publicznej, a w ma∏ych, jednoizbowych lokalach 
gastronomicznych — poza wyraênie wyodr´bnionymi miejscami 50

U˝yte w tabeli skróty oznaczajà:

k.w. — ustaw´ z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24,
poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275,
z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504,
z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369,
Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123,
poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931
i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129,
poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145),

u.u.c.p.g. — ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

u.p.g.g. — ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271,
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055),

u.r.Ê. — ustaw´ z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229),

u.w.t.p.a. — ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmo-
wi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122,
poz. 1143),

u.o.z.t. — ustaw´ z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast´pstwami u˝ywania tytoniu i wy-
robów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz
z 1999 r. Nr 96, poz. 1107).
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I. Przepisy o ruchu pieszych

TABELA B

Lp.

Kwalifikacja
prawna —

ustawa Kodeks
wykroczeƒ

Naruszenie Grzywna 
w z∏

Naruszone
przepisy ruchu

drogowego
z aktów

prawnych wg
opisu pod

tabelà*

4

art. 90 Wchodzenie na jezdni´ bezpoÊrednio przed 
jadàcy pojazd: art. 14 pkt 1 lit. a

1 1) na przejÊciach dla pieszych 50
2 2) w miejscach innych ni˝ przejÊcia dla pieszych 100
3 Wchodzenie na jezdni´ spoza pojazdu 

lub innej przeszkody ograniczajàcej 
widocznoÊç drogi art. 14 pkt 1 lit. b 100

4 art. 97 Przechodzenie przez jezdni´ w miejscu, 
w którym urzàdzenia zabezpieczajàce 
lub przeszkoda oddzielajà drog´ dla pieszych 
albo chodnik od jezdni art. 14 pkt 7 50

5 art. 92 § 1 Niestosowanie si´ do znaków drogowych § 30 lub 
lub art. 90 dotyczàcych ruchu pieszych § 39 w zw. z 

§ 40 [1] 50 
art. 90 lub art. 97 Przechodzenie przez jezdni´ w miejscach 

o ograniczonej widocznoÊci drogi: art. 14 pkt 2
6 1) na obszarze zabudowanym 50
7 2) na obszarze niezabudowanym 100
8 art. 90 lub art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie si´ 

bez uzasadnionej potrzeby podczas 
przechodzenia przez jezdni´ lub torowisko art. 14 pkt 3 50 

9 art. 97 Przebieganie przez jezdni´ art. 14 pkt 4 50 
10 Chodzenie po torowisku art. 14 pkt 5 50 
11 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub 

pó∏zapory sà opuszczone lub rozpocz´to ich 
opuszczanie art. 14 pkt 6 100 

12 Naruszenie obowiàzku korzystania przez 
pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, 
a w razie ich braku — z pobocza art. 11 ust. 1 50 

13 Naruszenie przez pieszego idàcego po poboczu 
lub jezdni obowiàzku poruszania si´ po lewej 
stronie drogi art. 11 ust. 2 50 

14 Naruszenie przez pieszych obowiàzku poruszania
si´ po jezdni jeden za drugim art. 11 ust. 3 50 

15 Naruszenie obowiàzku korzystania z przejÊç dla 
pieszych podczas przechodzenia przez jezdni´ 
lub torowisko art. 13 50 

16 Korzystanie z dróg niedost´pnych dla pieszych art. 45 ust. 1 pkt 4 50
17 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczàcych ruchu 

pieszych na drogach dla rowerów art. 11 ust. 4 50 

II. Przepisy dotyczàce ruchu pojazdów

A Zasady ogólne i przepisy porzàdkowe

18 art. 90 lub art. 97 Zajmowanie wi´cej ni˝ jednego, wyznaczonego 
na jezdni, pasa ruchu art. 16 ust. 4 150 
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19 Naruszenie obowiàzku poruszania si´ po poboczu
przez kierujàcego pojazdem zaprz´gowym, 
rowerem, motorowerem, wózkiem r´cznym 
albo osob´ prowadzàcà pojazd nap´dzany 
silnikiem art. 16 ust. 5 100 

20 art. 90 Nieustàpienie miejsca nadje˝d˝ajàcemu 
pojazdowi szynowemu przez kierujàcego 
pojazdem art. 16 ust. 6 250 

21 art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeƒstwa podczas 
jazdy art. 39 ust. 1 100 
Przewo˝enie dziecka w pojeêdzie:

22 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym art. 45 ust. 2 pkt 5
urzàdzeniem do przewo˝enia dzieci lub art. 39 ust. 3 150

23 2) w foteliku ochronnym, siedzàcego ty∏em do 
kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu 
wyposa˝onego w poduszk´ powietrznà dla 
pasa˝era art. 45 ust. 2 pkt 4

24 Kierowanie pojazdem przewo˝àcym pasa˝erów 
niekorzystajàcych z pasów bezpieczeƒstwa art. 45 ust. 2 pkt 3 100 

25 Nieu˝ywanie he∏mu ochronnego przez 
kierujàcego motocyklem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100 

26 Kierowanie motocyklem lub motorowerem 
przewo˝àcym pasa˝erów nieu˝ywajàcych 
he∏mu ochronnego art. 45 ust. 2 pkt 3 100 

27 Przewo˝enie osoby w stanie nietrzeêwoÊci, 
stanie po u˝yciu alkoholu lub Êrodka dzia∏ajàcego
podobnie do alkoholu na rowerze lub 
motorowerze albo motocyklu poza bocznym 
wózkiem art. 45 ust. 2 pkt 2 150 

28 Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagajàce 
trzymania s∏uchawki lub mikrofonu w r´ku 
przez kierujàcego pojazdem art. 45 ust. 2 pkt 1 200 

29 art. 90 lub art. 97 Wje˝d˝anie na pas mi´dzy jezdniami art. 45 ust. 1 pkt 5 100 
30 art. 90 Niedope∏nienie obowiàzków przez uczestników 

wypadku poprzez nieusuni´cie pojazdu z miejsca 
wypadku, w którym nie by∏o zabitego lub 
rannego art. 44 ust. 1 pkt 3 

lub ust. 3 150 
31 art. 97 Nieu˝ywanie elementów odblaskowych w sposób 

widoczny dla innych uczestników ruchu przez 
osob´ wykonujàcà roboty lub inne czynnoÊci 
na drodze art. 41 150 

32 Brak oznaczenia lub niew∏aÊciwe oznaczenie 
pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania 
egzaminu paƒstwowego art. 55 ust. 1 300 

B W∏àczanie si´ do ruchu

33 art. 90 Nieustàpienie pierwszeƒstwa innemu pojazdowi 
lub uczestnikowi ruchu podczas w∏àczania si´ 
do ruchu art. 17 ust. 2 300 

34 Uniemo˝liwienie w∏àczenia si´ do ruchu 
autobusowi (trolejbusowi) sygnalizujàcemu 
zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki 
na jezdni´ z oznaczonego przystanku na obszarze
zabudowanym art. 18 ust. 1 200 

35 Naruszenie obowiàzków przez kierujàcego 
pojazdem zbli˝ajàcego si´ do miejsca postoju 
autobusu szkolnego art. 18a ust. 1 200 
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C Pr´dkoÊç i hamowanie

36 art. 97 albo Przekroczenie dopuszczalnej pr´dkoÊci do 10 km/h art. 20 albo § 27 do 50
art. 92 § 1 lub § 31 [1] 

37 Przekroczenie dopuszczalnej pr´dkoÊci 
o 11 — 20 km/h od 50 do 100 

38 Przekroczenie dopuszczalnej pr´dkoÊci 
o 21 — 30 km/h od 100 do 200 

39 Przekroczenie dopuszczalnej pr´dkoÊci 
o 31 — 40 km/h od 200 do 300 

40 Przekroczenie dopuszczalnej pr´dkoÊci 
o 41 — 50 km/h od 300 do 400 

41 Przekroczenie dopuszczalnej pr´dkoÊci 
o 51 km/h i wi´cej od 400 do 500 

42 art. 90 Hamowanie w sposób powodujàcy zagro˝enie 
bezpieczeƒstwa ruchu lub jego utrudnienie art. 19 ust. 2 pkt 2 od 100 do 300 

43 Jazda z pr´dkoÊcià utrudniajàcà ruch innym 
kierujàcym art. 19 ust. 2 pkt 1 od 50 do 200 

44 art. 97 Niezachowanie przez kierujàcych pojazdami 
obj´tymi indywidualnym ograniczeniem 
pr´dkoÊci albo pojazdami lub zespo∏ami 
pojazdów o d∏ugoÊci wi´kszej ni˝ 7 metrów 
niezb´dnego odst´pu od pojazdów znajdujàcych
si´ przed nimi art. 19 ust. 3 200 

45 Przekroczenie indywidualnie okreÊlonej 
dopuszczalnej pr´dkoÊci dla danego pojazdu art. 21 ust. 4 lub 

art. 63 ust. 2 pkt 4 
lub ust. 3 pkt 2 zgodnie
lit. d z lp. 36—41

D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 

46 art. 90 lub art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mog∏oby 
to zagra˝aç bezpieczeƒstwu ruchu lub ruch ten 
utrudniç art. 22 ust. 6 pkt 4 od 200 do 400

47 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach
oraz na drogach jednokierunkowych art. 22 ust. 6 pkt 1 200

48 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak 
lub b∏´dne sygnalizowanie manewru art. 22 ust. 5 200 

49 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni 
przed skr´ceniem art. 22 ust. 2 150 

50 art. 90 Nieustàpienie pierwszeƒstwa przez kierujàcego 
pojazdem zmieniajàcego zajmowany pas ruchu art. 22 ust. 4 250 

E Wymijanie, omijanie i cofanie

51 art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu, który jecha∏ w tym samym 
kierunku, lecz zatrzyma∏ si´ w celu ustàpienia 
pierwszeƒstwa pieszemu art. 26 ust. 3 pkt 2 500

52 Omijanie pojazdu oczekujàcego na otwarcie 
ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, 
w której wymaga∏o to wjechania na cz´Êç jezdni 
przeznaczonà dla przeciwnego kierunku ruchu art. 28 ust. 3 pkt 4 250 

53 art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 od 50 do 200 
54 art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na 

mostach i wiaduktach art. 23 ust. 2 200
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F Wyprzedzanie

55 art. 97 Wyprzedzanie na przejÊciach dla pieszych lub 
bezpoÊrednio przed nimi art. 26 ust. 3 pkt 1 200

56 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów 
lub bezpoÊrednio przed nimi art. 27 ust. 4 200 

57 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierujàcego obowiàzku 
upewnienia si´ przed wyprzedzaniem, czy 
kierujàcy jadàcy za nim nie rozpoczà∏ manewru 
wyprzedzania art. 24 ust. 1 pkt 2 250

58 art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu 
silnikowego przy doje˝d˝aniu do wierzcho∏ka 
wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 300

59 Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakr´tach 
oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 300

60 Naruszenie zakazu wyprzedzania na 
skrzy˝owaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 300 

61 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo art. 28 ust. 3 
tramwajowych i bezpoÊrednio przed nimi pkt 3 lub ust. 6 300 

62 Wyprzedzanie z niew∏aÊciwej strony lub bez 
zachowania bezpiecznego odst´pu art. 24 ust. 2 — 5 200 

63 art. 90 lub art. 97 Zwi´kszanie pr´dkoÊci przez kierujàcego 
pojazdem wyprzedzanym art. 24 ust. 6 350 

64 Niestosowanie si´ przez kierujàcego pojazdem 
wolnobie˝nym, ciàgnikiem rolniczym lub 
pojazdem bez silnika do obowiàzku usuni´cia 
si´ jak najbardziej w prawo i — w razie 
potrzeby — zatrzymania si´ w celu u∏atwienia 
wyprzedzenia 100

65 art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na 
obszarze zabudowanym art. 24 ust. 11 300 

G Przecinanie si´ kierunków ruchu

66 art. 90 Nieustàpienie przez kierujàcego pojazdem 
pierwszeƒstwa pieszym znajdujàcym si´ na 
przejÊciu art. 26 ust. 1 350

67 Nieustàpienie przez kierujàcego pojazdem 
pierwszeƒstwa na skrzy˝owaniu pieszym przy 
skr´caniu w drog´ poprzecznà art. 26 ust. 2 350 

68 Nieustàpienie przez kierujàcego pojazdem 
pierwszeƒstwa pieszym przy przeje˝d˝aniu 
przez chodnik lub drog´ dla pieszych albo 
podczas jazdy po placu, na którym ruch 
pieszych i pojazdów odbywa si´ po tej samej art. 26 ust. 4 
powierzchni albo ust. 5 350

69 Nieustàpienie przez kierujàcego pojazdem 
pierwszeƒstwa rowerowi znajdujàcemu si´ na 
przejeêdzie dla rowerzystów art. 27 ust. 1 350

70 Nieustàpienie przez kierujàcego pojazdem 
pierwszeƒstwa rowerowi przy przeje˝d˝aniu 
przez drog´ dla rowerów poza jezdnià art. 27 ust. 3 350

71 art. 90 lub art. 97 Niezatrzymanie pojazdu w celu umo˝liwienia 
przejÊcia przez jezdni´ osobie niepe∏nosprawnej,
u˝ywajàcej specjalnego znaku lub osobie 
o widocznej ograniczonej sprawnoÊci 
ruchowej art. 26 ust. 7 350
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72 Naruszenie obowiàzku usuni´cia pojazdu 
unieruchomionego na przejeêdzie kolejowym 
(tramwajowym) lub ostrzegania kierujàcych 
pojazdami szynowymi w sytuacji, w której art. 28 ust. 4 lub 
usuni´cie pojazdu nie by∏o mo˝liwe ust. 6 300 

73 Naruszenie obowiàzku zatrzymania pojazdu 
w takim miejscu i na taki czas, aby umo˝liwiç 
pieszym swobodny dost´p do pojazdów 
komunikacji publicznej — w przypadku braku 
wysepki dla pasa˝erów na przystanku art. 26 ust. 6 100 

74 art. 97 Naruszenie zakazu obje˝d˝ania opuszczonych 
zapór lub pó∏zapór oraz wje˝d˝ania na przejazd, 
jeÊli opuszczanie ich zosta∏o rozpocz´te lub 
podnoszenie ich nie zosta∏o zakoƒczone art. 28 ust. 3 pkt 1 300

75 Naruszenie zakazu wje˝d˝ania na przejazd, jeÊli 
po jego drugiej stronie nie ma miejsca do 
kontynuowania jazdy art. 28 ust. 3 pkt 2 300

76 art. 90 lub art. 97 Jazda wzd∏u˝ po chodniku lub przejÊciu dla 
pieszych pojazdem silnikowym art. 26 ust. 3 pkt 3 250

77 Jazda wzd∏u˝ po chodniku lub przejÊciu dla 
pieszych innym pojazdem ni˝ pojazd silnikowy 50

78 Naruszenie przez kierujàcego zakazu wje˝d˝ania 
na skrzy˝owanie, jeÊli na skrzy˝owaniu lub za 
nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 25 ust. 4 pkt 1 300

H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoÊci powietrza

79 art. 88 lub art. 90 Niew∏àczenie przez kierujàcego pojazdem 
wymaganych Êwiate∏ w czasie jazdy 
w warunkach zmniejszonej przejrzystoÊci art. 30 ust. 1 pkt 1 
powietrza lit. a lub pkt 2 lit. a 200

80 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierujàcego pojazdem innym 
ni˝ silnikowy zakazu wyprzedzania innych 
pojazdów w czasie jazdy w warunkach 
zmniejszonej przejrzystoÊci powietrza oraz 
korzystania z pobocza drogi, a je˝eli nie jest art. 30 ust. 1 
to mo˝liwe — jak najbli˝ej kraw´dzi jezdni pkt 2 lit. b 100 

81 art. 97 Nadu˝ywanie sygna∏ów dêwi´kowych lub 
Êwietlnych art. 29 ust. 2 pkt 1 100 

82 U˝ywanie sygna∏ów dêwi´kowych na obszarze 
zabudowanym art. 29 ust. 2 pkt 2 100 

83 art. 90 lub art. 97 U˝ywanie tylnych Êwiate∏ przeciwmg∏owych 
przy normalnej przejrzystoÊci powietrza art. 30 ust. 3 100 

I Holowanie 

84 art. 97 Holowanie pojazdu, którego kierujàcy nie ma 
wymaganych uprawnieƒ do kierowania tym 
pojazdem art. 31 ust. 1 pkt 3 250

85 Holowanie pojazdu na po∏àczeniu sztywnym, 
je˝eli nie jest sprawny co najmniej jeden uk∏ad 
hamulcowy, albo na po∏àczeniu gi´tkim, je˝eli 
nie sà sprawne dwa uk∏ady hamulcowe art. 31 ust. 1 pkt 6 250

86 Holowanie pojazdu o niesprawnym uk∏adzie 
kierowniczym lub niesprawnych hamulcach art. 31 ust. 2 pkt 1 250 

87 Holowanie pojazdu na po∏àczeniu gi´tkim, je˝eli 
w pojeêdzie tym dzia∏anie uk∏adu hamulcowego
uzale˝nione jest od pracy silnika, a silnik jest 
unieruchomiony art. 31 ust. 2 pkt 2 250
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88 Holowanie wi´cej ni˝ jednego pojazdu, 
z wyjàtkiem pojazdu cz∏onowego art. 31 ust. 2 pkt 3 250

89 Holowanie pojazdem z przyczepà (naczepà) art. 31 ust. 2 pkt 4 250
Naruszenie przez kierujàcego warunków 
holowania poprzez:

90 1) niew∏àczenie w pojeêdzie holujàcym Êwiate∏ 
mijania art. 31 ust. 1 pkt 2 100

91 2) nieprawid∏owe po∏àczenie pojazdu 
holowanego z holujàcym art. 31 ust. 1 pkt 4 150 

92 3) brak lub niew∏aÊciwe oznaczenie pojazdu 
holowanego art. 31 ust. 1 pkt 5 150 

93 4) niezachowanie w∏aÊciwej odleg∏oÊci mi´dzy 
pojazdami holowanym a holujàcym art. 31 ust. 1 pkt 7 100 

94 5) niew∏aÊciwe oznakowanie po∏àczenia 
mi´dzy pojazdami (holu) albo brak takiego 
oznakowania 50 

J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprz´gowych oraz ruchu zwierzàt

95 art. 97 Naruszenie przez kierujàcego rowerem 
obowiàzku przewo˝enia dziecka do lat 7 na 
dodatkowym siode∏ku art. 33 ust. 2 50 

96 art. 90 Nieustàpienie pierwszeƒstwa pieszym przez 
kierujàcego rowerem korzystajàcego z drogi 
dla rowerów i pieszych art. 33 ust. 1 50 

97 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierujàcego rowerem lub 
motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok 
innego uczestnika ruchu art. 33 ust. 3 pkt 1 50 

98 Naruszenie przez kierujàcego rowerem lub 
motorowerem zakazu jazdy bez trzymania 
co najmniej jednej r´ki na kierownicy oraz nóg 
na peda∏ach lub podnó˝kach art. 33 ust. 3 pkt 2 50 

99 Naruszenie przez kierujàcego rowerem lub 
motorowerem zakazu czepiania si´ pojazdów art. 33 ust. 3 pkt 3 100 

100 Naruszenie przez kierujàcego rowerem na 
przejeêdzie dla rowerzystów zakazu wje˝d˝ania 
bezpoÊrednio przed jadàcy pojazd art. 33 ust. 4 pkt 1 150 

101 Naruszenie przez kierujàcego rowerem na 
przejeêdzie dla rowerzystów zakazu zwalniania lub
zatrzymywania si´ bez uzasadnionej przyczyny art. 33 ust. 4 pkt 2 100 

102 Naruszenie przez kierujàcego rowerem przepisów
o korzystaniu z chodnika art. 33 ust. 5 50 

103 Naruszenie, przez kierujàcego pojazdem 
zaprz´gowym, zakazu jazdy obok innego 
uczestnika ruchu na jezdni art. 34 ust. 5 pkt 2 100 

104 Naruszenie, przez kierujàcego pojazdem 
zaprz´gowym, zakazu pozostawiania pojazdu 
niezabezpieczonego przed ruszeniem art. 34 ust. 5 pkt 3 100 

105 Naruszenie, przez kierujàcego pojazdem 
zaprz´gowym, zakazu jazdy pojazdami na 
p∏ozach bez dzwonków lub grzechotek art. 34 ust. 5 pkt 4 50 

106 Naruszenie przez jeêdêca lub poganiacza 
obowiàzku korzystania z okreÊlonej drogi lub 
cz´Êci drogi art. 35 ust. 1 100 

107 P´dzenie zwierzàt p∏ochliwych, niesprawnych 
fizycznie lub niedajàcych sobà kierowaç art. 35 ust. 2 50 
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108 P´dzenie zwierzàt bez odpowiedniego nadzoru, 
a pojedynczych bez uwi´zi art. 37 ust. 1 50 

109 Naruszenie przez poganiacza obowiàzku 
poruszania si´ po lewej stronie p´dzonych 
zwierzàt art. 37 ust. 2 pkt 1 50 

110 Naruszenie przez poganiacza obowiàzku 
u˝ywania, w okresie niedostatecznej 
widocznoÊci, odpowiedniego oÊwietlenia art. 37 ust. 2 pkt 2 50 

111 Naruszenie przez poganiacza zakazu p´dzenia 
zwierzàt po okreÊlonych drogach art. 37 ust. 4 pkt 1 50

112 Naruszenie przez poganiacza zakazu przep´dzania
zwierzàt w poprzek drogi w miejscu 
niewidocznym na dostatecznà odleg∏oÊç art. 37 ust. 4 pkt 3 50 

113 Naruszenie przez poganiacza zakazu 
zatrzymywania zwierzàt na jezdni art. 37 ust. 4 pkt 4 50 

114 Naruszenie przez poganiacza zakazu 
dopuszczania do zajmowania przez zwierz´ta 
wi´cej ni˝ prawej po∏owy jezdni albo drogi dla 
pieszych lub rowerów art. 37 ust. 4 pkt 5 50 

115 art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na 
drodze poza obszarem zabudowanym pojazd 
zaprz´gowy znajdowa∏ si´ poza jezdnià art. 46 ust. 3 50 

116 art. 90 lub art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprz´gowego na 
postoju bez zachowania Êrodków ostro˝noÊci 
niezb´dnych do unikni´cia wypadku art. 46 ust. 5 50 

117 art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez rad´ powiatu
zakazów p´dzenia zwierzàt art. 37 ust. 5 50 

K Autostrady i drogi ekspresowe

118 art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie art. 22 ust. 6 pkt 2
lub drodze ekspresowej lub pkt 3 300

119 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust. 2 300
120 Wjazd na autostrad´ lub drog´ ekspresowà 

pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie sà 
przeznaczone art. 45 ust. 1 pkt 4 250

121 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie 
lub drodze ekspresowej w innych miejscach ni˝ 
wyznaczone w tym celu art. 49 ust. 3 300 

122 Nieusuni´cie z jezdni pojazdu unieruchomionego 
z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie 
innych uczestników ruchu art. 49 ust. 3 300

123 Niesygnalizowanie lub niew∏aÊciwe 
sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego 
z powodu uszkodzenia lub wypadku na art. 50 ust. 1 pkt 1
autostradzie lub drodze ekspresowej lub ust. 2 pkt 1 300 

L Zatrzymanie i postój

124 art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, 
w których nie jest on z dostatecznej odleg∏oÊci 
widoczny dla innych kierujàcych lub powoduje 
utrudnienie ruchu art. 46 ust. 1 od 100 do 300 
Zatrzymywanie pojazdu:

125 1) na przejeêdzie kolejowym lub tramwajowym, 
na skrzy˝owaniu oraz w odleg∏oÊci mniejszej 
ni˝ 10 m od przejazdu lub skrzy˝owania art. 49 ust. 1 pkt 1 300
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126 2) na przejÊciu dla pieszych lub na przejeêdzie 
dla rowerzystów oraz w odleg∏oÊci mniejszej
ni˝ 10 m przed tym przejÊciem lub przejazdem,
a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach 
ruchu — tak˝e za nimi art. 49 ust. 1 pkt 2 od 100 do 300

127 3) w tunelu, na moÊcie lub na wiadukcie art. 49 ust. 1 pkt 3 200 
128 4) na jezdni wzd∏u˝ linii ciàg∏ej oraz w pobli˝u 

jej punktów kraƒcowych, je˝eli kierujàcy 
pojazdami wieloÊladowymi sà zmuszeni do 
naje˝d˝ania na t´ lini´ art. 49 ust. 1 pkt 4 100 

129 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczajàcej
kraw´dê jezdni oraz na jezdni lub na poboczu 
obok linii ciàg∏ej wyznaczajàcej kraw´dê jezdni art. 49 ust. 1 pkt 5 100 

130 6) w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 10 m od przedniej
strony znaku lub sygna∏u drogowego, je˝eli 
pojazd je zas∏ania art. 49 ust. 1 pkt 6 100 

131 7) przy lewej kraw´dzi jezdni art. 49 ust. 1 pkt 7 100 
132 8) na pasie mi´dzy jezdniami art. 49 ust. 1 pkt 8 100 
133 9) w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 15 m od s∏upka 

lub tablicy oznaczajàcej przystanek, a na 
przystanku z zatokà — na ca∏ej jej d∏ugoÊci art. 49 ust. 1 pkt 9 100 

134 10) w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 15 m od punktów
kraƒcowych wysepki, je˝eli jezdnia z prawej 
jej strony ma tylko jeden pas ruchu art. 49 ust. 1 pkt 10 100 

135 11) na drodze dla rowerów art. 49 ust. 1 pkt 11 100 
136 art. 84, 90 lub Brak sygnalizowania lub niew∏aÊciwe 

art. 91 sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu art. 50 ust. 1 pkt 2
uszkodzenia lub wypadku lub ust. 2 pkt 2 150

137 art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalnoÊci 
zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku art. 47 100

138 Naruszenie obowiàzku zatrzymania pojazdu na 
jezdni jak najbli˝ej jej kraw´dzi i równolegle 
do niej art. 46 ust. 2 100

139 Naruszenie obowiàzku umieszczania pojazdu 
(z wyjàtkiem pojazdu zaprz´gowego) poza 
jezdnià w czasie postoju na drodze poza 
obszarem zabudowanym art. 46 ust. 3 od 150 do 300

140 Naruszenie zakazu postoju w miejscach 
utrudniajàcych wjazd lub wyjazd art. 49 ust. 2 pkt 1 100 

141 Naruszenie zakazu postoju w miejscach 
utrudniajàcych dost´p do innego prawid∏owo 
zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego 
pojazdu art. 49 ust. 2 pkt 2 100 

142 Naruszenie zakazu postoju przed lub za 
przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu 
do s∏upka wskaênikowego z jednà kreskà art. 49 ust. 2 pkt 3 100 

143 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania
w miejscach innych ni˝ wyznaczone art. 49 ust. 2 pkt 4 100 

144 Naruszenie zakazu postoju na obszarze 
zabudowanym pojazdu lub zespo∏u pojazdów 
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej 
16 ton lub o d∏ugoÊci przekraczajàcej 12 m art. 49 ust. 2 pkt 5 od 200 do 300

M U˝ywanie Êwiate∏ zewn´trznych

145 art. 88 Jazda bez wymaganych Êwiate∏ od zmierzchu 
do Êwitu art. 51 ust. 1 pkt 1 200
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146 Jazda bez wymaganych Êwiate∏ w okresie od
dnia 1 paêdziernika do ostatniego dnia lutego art. 51 ust. 1 pkt 2 100 

147 Jazda bez wymaganych Êwiate∏ pojazdami nie- art. 51 ust. 1 pkt 1
wyposa˝onymi w Êwiat∏a mijania lub 3 w zw. 

z ust. 6 50
148 Jazda bez wymaganych przepisami Êwiate∏ 

w tunelu art. 51 ust. 1 pkt 3 100 
149 Jazda bez wymaganych Êwiate∏ przez 

kierujàcego motocyklem lub motorowerem art. 51 ust. 4 100 
150 Jazda bez wymaganych Êwiate∏ przez 

kierujàcego pojazdem szynowym art. 51 ust. 4 200
151 Nieu˝ywanie wymaganego oÊwietlenia art. 52 ust. 1 lub 

podczas zatrzymania lub postoju w warunkach ust. 2 lub art. 30 
niedostatecznej widocznoÊci ust. 2 od 150 do 300 

152 art. 90 Korzystanie ze Êwiate∏ drogowych w sposób 
niezgodny z przepisami art. 51 ust. 3 200

153 art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalnoÊci u˝ywania
przednich Êwiate∏ przeciwmg∏owych art. 51 ust. 5 100

154 U˝ywanie „szperacza” podczas jazdy art. 52 ust. 3 100

N U˝ywanie pojazdów w ruchu drogowym

155 art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne korzystanie z u∏atwieƒ w ruchu 
drogowym przez kierujàcego pojazdem 
uprzywilejowanym art. 53 ust. 2 300

156 art. 97 U˝ywanie pojazdu w sposób zagra˝ajàcy 
bezpieczeƒstwu osoby znajdujàcej si´ 
w pojeêdzie lub poza nim art. 60 ust. 1 pkt 1 200

157 Zakrywanie Êwiate∏ oraz urzàdzeƒ 
sygnalizacyjnych art. 60 ust. 1 pkt 2 200 

158 Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych 
wymaganych tablic albo znaków, które powinny 
byç widoczne 100

159 Oddalenie si´ kierujàcego od pojazdu, gdy 
silnik jest w ruchu art. 60 ust. 2 pkt 1 50 

160 U˝ywanie opon z umieszczonymi w nich na 
trwa∏e elementami przeciwÊlizgowymi art. 60 ust. 2 pkt 5 100 

161 U˝ywanie ∏aƒcuchów przeciwÊlizgowych na 
oponach na drodze niepokrytej Êniegiem art. 60 ust. 3 100 

162 art. 90 lub art. 97 Wje˝d˝anie mi´dzy jadàce w kolumnie rowery 
jednoÊladowe art. 32 ust. 6 200 
Naruszenie przepisów dotyczàcych przewozu 
dzieci lub m∏odzie˝y przez: 

163 art. 97 1) kierujàcego pojazdem przewo˝àcym dzieci 
lub m∏odzie˝ art. 57 ust. 1 200 

164 2) oznaczenie pojazdu tablicami informujàcymi, 
˝e przewo˝one sà nim dzieci lub m∏odzie˝, 
w czasie gdy dzieci lub m∏odzie˝ nie sà 
przewo˝one art. 57 ust. 3 50

165 art. 90 3) kierujàcego innym pojazdem art. 57 ust. 2 200 
166 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczàcych przewozu 

osób niepe∏nosprawnych przez kierujàcego 
pojazdem przewo˝àcym takie osoby art. 58 ust. 1 200 

167 Niezachowanie szczególnej ostro˝noÊci przez 
kierujàcego pojazdem, który omija pojazd 
przeznaczony do przewozu osób 
niepe∏nosprawnych art. 58 ust. 2 200 
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168 Naruszenie przepisów o obowiàzku wysy∏ania art. 54 ust. 1 lub
przez pojazdy ˝ó∏tych sygna∏ów b∏yskowych ust. 3 200 

169 Bezpodstawne u˝ywanie ˝ó∏tego sygna∏u 
b∏yskowego art. 54 ust. 4 100 

170 art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz 
umieszczanie z przodu lub z ty∏u pojazdu znaków, 
napisów lub przedmiotów ograniczajàcych 
czytelnoÊç tych tablic art. 60 ust. 1 pkt 3 50 

171 U˝ywanie pojazdu na obszarze zabudowanym 
w sposób powodujàcy ucià˝liwoÊci zwiàzane 
z nadmiernà emisjà spalin do Êrodowiska lub 
nadmiernym ha∏asem art. 60 ust. 2 pkt 2 do 300 

172 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego 
za granicà znakiem okreÊlajàcym paƒstwo 
rejestracji art. 59 ust. 2 100 

173 Umieszczenie na pojeêdzie znaku okreÊlajàcego 
inne paƒstwo ni˝ to, w którym pojazd zosta∏ 
zarejestrowany art. 60 ust. 1 pkt 4 100 

174 Pozostawienie pracujàcego silnika podczas 
postoju na obszarze zabudowanym art. 60 ust. 2 pkt 3 100 

O Przewóz ∏adunków i ciàgni´cie przyczep

175 art. 97 Umieszczenie na pojeêdzie ∏adunku w sposób 
zas∏aniajàcy Êwiat∏a lub urzàdzenia 
sygnalizacyjne art. 61 ust. 2 pkt 4 200

176 Umieszczenie na pojeêdzie ∏adunku w sposób 
zas∏aniajàcy tablice rejestracyjne lub inne 
tablice albo znaki, w które pojazd jest 
wyposa˝ony art. 61 ust. 2 pkt 4 100 

177 Przewo˝enie ∏adunku nieoznaczonego lub art. 61 ust. 8 
oznaczonego w niew∏aÊciwy sposób w zw. z ust. 9 150 

178 Niezabezpieczenie urzàdzeƒ s∏u˝àcych do 
mocowania ∏adunku przed rozluênieniem si´, 
swobodnym zwisaniem lub spadni´ciem 
podczas jazdy art. 61 ust. 4 200 

179 Naruszenie przepisów o przewozie ∏adunków 
sypkich art. 61 ust. 5 150

180 Ciàgni´cie przyczepy o rzeczywistej masie 
ca∏kowitej wi´kszej ni˝ dopuszczalna 
w odniesieniu do okreÊlonego rodzaju 
pojazdu ciàgnàcego art. 62 ust. 1 od 100 do 300 

P Przewóz osób

181 art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub 
nieprzystosowanym do tego celu art. 63 ust. 1 od 100 do 300 

182 Przewóz osób w liczbie przekraczajàcej liczb´ 
miejsc okreÊlonych w dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu 100 

183 Naruszenie warunków przewozu osób 
w przyczepach art. 63 ust. 3 100 

184 Naruszenie warunków dopuszczalnoÊci  
przewozu osób samochodem ci´˝arowym 
poza kabinà kierowcy art. 63 ust. 2 100 

185 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub 
spo˝ywania pokarmów w czasie jazdy art. 63 ust. 5 50 
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III. Kierujàcy

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem
przez osob´ niemajàcà: art. 87 ust. 1 

186 art. 94 § 1 1) uprawnieƒ do kierowania pojazdami 500 
187 2) uprawnieƒ wymaganych dla danego rodzaju 

pojazdu 300
188 Kierowanie bez uprawnieƒ rowerem lub art. 87 ust. 1 

pojazdem zaprz´gowym i ust. 3 pkt 1 100 
189 art. 95 Kierowanie pojazdem przez osob´ nieposiadajàcà art. 38 50 za brak 

przy sobie wymaganych dokumentów ka˝dego 
z wymaganych 
dokumentów, 

nie wi´cej 
ni˝ 250

IV. Inne wykroczenia

190 art. 85 § 1 Samowolne umieszczanie, usuwanie, w∏àczanie, 
wy∏àczanie, zmiana po∏o˝enia lub zas∏anianie 
znaku, sygna∏u drogowego oraz urzàdzenia 
ostrzegawczo-zabezpieczajàcego lub kontrolnego art. 45 ust. 1 pkt 8 400

191 art. 100 pkt 2 U˝ywanie pojazdu niszczàcego nawierzchni´ art. 39 ust. 1 pkt 2 
drogi lub 3 [3] 300

192 art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez w∏aÊciciela, posiadacza, 
u˝ytkownika lub prowadzàcego pojazd do 
prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 
przez osob´ niemajàcà wymaganych uprawnieƒ 300
Dopuszczenie przez w∏aÊciciela, posiadacza, 
u˝ytkownika lub prowadzàcego pojazd: 

193 art. 96 § 1 pkt 5 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej 
nienale˝ycie zaopatrzonego w wymagane 
urzàdzenia lub przyrzàdy albo pomimo ˝e 
nie nadajà si´ one do spe∏nienia swojego 
przeznaczenia art. 66 od 50 do 200

194 art. 96 § 1 pkt 4 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej 
pomimo braku wymaganych dokumentów 
stwierdzajàcych dopuszczenie pojazdu do 
ruchu art. 71 50 

195 art. 91 ZaÊmiecanie lub zanieczyszczanie drogi 
publicznej art. 45 ust. 1 pkt 9 od 50 do 200

196 art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków, 
napisów lub symboli art. 45 ust. 1 pkt 10 100

197 art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierz´cia gospodarskiego w pasie art. 39 ust. 1 
drogowym pkt 10 [3] 50

198 art. 102 Uchylanie si´ od obowiàzku utrzymania 
w nale˝ytym stanie zjazdów z dróg publicznych 
do przyleg∏ych nieruchomoÊci art. 30 [3] 200

199 art. 101 Uchylanie si´ od obowiàzku oczyszczania 
i usuwania b∏ota, kurzu, Êniegu lub lodu 
z odcinków dróg publicznych o twardej 
nawierzchni przechodzàcych przez obszary 
o zabudowie ciàg∏ej lub skupionej poza miastami
lub osiedlami 200
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V. Znaki i sygna∏y drogowe

art. 90 lub art. 92 
§ 1 Niestosowanie si´ do znaków:

200 1) B—3 do B—7 „zakaz wjazdu...” § 18 ust. 1— 8 [1] 250
201 2) B—13 do B—14 „zakaz wjazdu...” § 19 [1] 250
202 3) C—12 „ruch okr´˝ny” § 36 ust. 1 [1] 250
203 4) B—15 do B—19 „zakaz wjazdu...” § 20 [1] 150
204 5) B—8 do B—12 „zakaz wjazdu...” § 18 ust. 9 — 13 [1] 100
205 6) B—29 „zakaz u˝ywania sygna∏ów 

dêwi´kowych” § 24 ust. 1 [1] 100
206 7) B—31 „pierwszeƒstwo dla nadje˝d˝ajàcych 

z przeciwka” § 25 [1] 100
207 8) B—32 „stój — kontrola celna” lub jego 

odpowiedników § 26 [1] 200
208 9) B—35 „zakaz postoju” § 28 ust. 1 [1] 100
209 10) B—36 „zakaz zatrzymywania si´” § 28 ust. 2 [1] 100
210 11) B—37 lub B—38 „zakaz postoju w dni...” § 28 ust. 6 [1] 100
211 12) B—39 „strefa ograniczonego postoju” § 29 [1] 100
212 13) C—1 do C—11 „nakaz jazdy...” § 35 [1] 250
213 14) C—13 „droga dla rowerów” § 37 ust. 1 [1] 100
214 15) C—14 „pr´dkoÊç minimalna” § 38 ust. 1 [1] 100
215 16) C—17 „nakazany kierunek jazdy dla 

pojazdów z materia∏ami niebezpiecznymi” § 41 [1] 400
216 17) BT—1 „ograniczenie pr´dkoÊci” § 81 ust. 1 i 2 [1] 100
217 18) BT—3 „blokada zwrotnicy” § 81 ust. 3 [1] 200
218 19) P—2 „linia pojedyncza ciàg∏a” § 86 ust. 3 [1] 100
219 20) P—3 „linia jednostronnie przekraczalna” § 86 ust. 4 [1] 200
220 21) P—4 „linia podwójna ciàg∏a” § 86 ust. 5 [1] 200
221 22) P—7b „linia kraw´dziowa ciàg∏a” § 86 ust. 8 pkt 2 [1] 100
222 23) P—17 „linia przystankowa” § 90 ust. 1 [1] 100
223 24) C—18 „nakaz u˝ywania ∏aƒcuchów 

przeciwpoÊlizgowych” § 42 [1] 200
224 25) P—21 „powierzchnia wy∏àczona” § 90 ust. 5 [1] 100
225 art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu w zwiàzku ze znakiem § 21 ust. 1 pkt 1 

B—20 „stop” lub ust. 2 albo 
ust. 4 [1] 100

226 art. 90 lub art. 92 Niezatrzymanie pojazdu we w∏aÊciwym miejscu § 99 [1]
§ 1 w zwiàzku z nadawanym sygna∏em Êwietlnym § 102 ust. 4 [1]

§ 107 [1] 100
Naruszenie postanowieƒ wynikajàcych ze 
znaków:

227 art. 90 lub art. 97 1) D-11 „poczàtek pasa ruchu dla autobusów” art. 45 ust. 1 pkt 4 
lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz w zw. z § 49 ust. 1 
P-22 „BUS” lub 2 [1]

§ 91 ust. 1 [1] 100
228 2) D-13 „poczàtek pasa ruchu powolnego” art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 49 
ust. 3 [1] 100

229 3) D-18 lub D-18a „parking...” art. 45 ust. 1 pkt 4
w zw. z § 52 
ust. 1 — 3 lub 
ust. 4 [1] 100
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*    Powo∏ane w kolumnie 4 bez bli˝szego okreÊlenia przepisy oznaczajà przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149,
poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).

[1] Rozporzàdzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znaków i sygna∏ów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

[2] Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148,
poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).

2024

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie odszkodowaƒ przyznawanych osobom udzielajàcym pomocy Agencji Wywiadu, 
nieb´dàcym jej funkcjonariuszami

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady oraz tryb przy-
znawania odszkodowaƒ osobom, nieb´dàcym funk-

cjonariuszami Agencji Wywiadu, zwanej dalej „AW”,
które utraci∏y ˝ycie lub ponios∏y uszczerbek na zdro-
wiu albo szkod´ w mieniu podczas korzystania lub
w zwiàzku z korzystaniem przez AW z ich pomocy,
zwanym dalej „osobami poszkodowanymi”, oraz ich
spadkobiercom.

§ 2. Odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na
zdrowiu przyznaje si´ osobie poszkodowanej w wy-
sokoÊci 341 z∏ za ka˝dy procent uszczerbku na zdro-
wiu.
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230 4) D-19 „postój taksówek” art. 45 ust. 1 pkt 4
w zw. z § 53 [1] 100

231 5) F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F—11 art. 45 ust. 1 pkt 4 
„kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a, P-8b w zw. z § 72 lub 
lub P-8c „strza∏ka kierunkowa...” § 87 ust. 1 i 2 [1] 250

232 6) BT-4 „stop — zwrotnica eksploatowana art. 45 ust. 1 pkt 4 
jednostronnie” w zw. z § 81 

ust. 4 [1] 200
233 7) P-18 „stanowisko postojowe” art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 90 
ust. 2 [1] 50

234 8) P-20 „koperta” art. 45 ust. 1 pkt 4 
w zw. z § 90 
ust. 4 [1] 100

art. 90 lub art. 92 Niestosowanie si´ do sygna∏ów Êwietlnych 
§ 1 przez:

235 1) wejÊcie na przejÊcie dla pieszych, je˝eli § 98 ust. 2 
sygnalizator S-5 nadaje sygna∏ czerwony pkt 2 [1] 250

236 2) kierujàcego kolumnà pieszych, jeêdêca lub 
poganiacza § 100 [1] 250

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609.


