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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

o zmianie ustawy o transporcie drogowym

(druk nr 1083)

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

125 poz. 874, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy,

jeżeli:
1) spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5;
2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący

przewozy:
a) spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,
b) nie byli skazani za przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, a ponadto

za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności,

c) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu
drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co
najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w
wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6
miesięcy z przyczyn zależnych od nich,

d) spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4.
2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przeprowadzają komisje egzaminacyjne

powołane przez starostę.
<2a. Komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 2, przeprowadza egzamin w terminie

60 dni od dnia złożenia wniosku.
2b. W komisjach egzaminacyjnych nie mogą uczestniczyć osoby wykonujące działalność

gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób taksówką.>
3. Minister właściwy do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii organizacji o zasięgu

ogólnokrajowym zrzeszających taksówkarzy, określi, w drodze rozporządzenia, program
szkolenia oraz wzór zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, mając na
uwadze zakres i obszar działalności, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości
topografii miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi lub zamierza prowadzić
działalność gospodarczą, oraz znajomości przepisów porządkowych, a także określi
składniki kosztów szkolenia i egzaminowania oraz wysokość opłat z tego tytułu
wynikających.

4. Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący:
1) gminę;
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2) gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia;
[3) miasto st. Warszawę - związek komunalny.]
<3) miasto stołeczne Warszawę.>

5. Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar,
lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej
licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku
złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

6. Właściwe rady gmin i Rada m.st. Warszawy określają na dany rok kalendarzowy, nie
później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania
nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych
taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta.

7. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 6, oznacza zachowanie dotychczasowej
liczby licencji.

Art. 15.
1. Licencję cofa się:

1) w przypadku gdy:
a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania

działalności gospodarczej objętej licencją,
b) przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od

dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia;
2) jeżeli jej posiadacz:

a) nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie
transportu drogowego,

b) rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania
działalności objętej licencją określone przepisami prawa,

[c) odstąpił licencję osobie trzeciej,]
<c) odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej,>
d) zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w

szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego,
transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy,

e) rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji
kierowców;

3) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych, zainstalowanych
w pojeździe;

4) jeżeli przedsiębiorca wykonujący transport drogowy w zakresie, o którym mowa w
art. 4 pkt 3 lit. b, zlecił wykonanie przewozu rzeczy podmiotowi nieposiadającemu
licencji.

2. Cofnięcie licencji w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d oraz lit. e
poprzedza się pisemnym ostrzeżeniem przedsiębiorcy, że w przypadku ponownego
stwierdzenia naruszenia tych przepisów wszczyna się postępowanie w sprawie cofnięcia



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

licencji. Przepisu nie stosuje się, gdy posiadacz licencji przestał spełniać wymagania, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a.

2a. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje się, jeżeli przewoźnik zawiadomił organ, który
udzielił licencji, o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, w trybie i na
zasadach określonych w art. 14a.

3. Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:
1) nie przedstawił, w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których

mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 i art. 83;
2) rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków

osi lub wymiaru pojazdu;
3) zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym

orzeczeniem, zobowiązań:
a) celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
b) wobec kontrahenta;

4) samowolnie:
a) zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografów

cyfrowych zainstalowanych w pojeździe, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3,
b) zmienia lub usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym lub na karcie

kierowcy i karcie przedsiębiorstwa.
4. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dokumenty, o których mowa w art. 11, organowi,

który udzielił licencji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

5. W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po
upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Art. 18.
1. Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga

zezwolenia:
1) w krajowym transporcie drogowym - wydanego, w zależności od zasięgu tych

przewozów odpowiednio przez:
a) wójta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze

gminy,
b) burmistrza albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na liniach

komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,
c) burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy

porozumienia, o którym mowa w art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów na
liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w
art. 4 pkt 7a lit. a albo lit. b,

d) burmistrza albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku
międzygminnego, o którym mowa w art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów
na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek
międzygminny,
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d1) prezydenta miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze
względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie
przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i
sąsiedniego powiatu,

e) starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast
właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na
wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z
wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych w lit. a-d1,

f) marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu
na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na
liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego
powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,

g) marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze
względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie
przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co
najmniej jednego województwa;

2) w międzynarodowym transporcie drogowym:
a) wydanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego - dla linii

komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) wydanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub organ innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - dla linii
komunikacyjnych niewykraczających poza obszar tych państw.

1a. Nie wymaga uzyskania zezwolenia tymczasowe wykonywanie przewozów osób w
przypadku klęsk żywiołowych lub wystąpienia zakłóceń w przewozach wykonywanych
przez podmioty innych gałęzi niż transport drogowy.

Uwaga:
W tym brzmieniu będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

1. Wykonywanie:
1) przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - wymaga

zezwolenia wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów, odpowiednio przez:
a) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na

obszarze gminy (miasta),
b) burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono realizację zadań w zakresie

przewozów - na wykonywanie przewozów na obszarze objętym porozumieniem,
c) zarząd związku międzygminnego - na linii komunikacyjnej lub sieci

komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących związek międzygminny,
d) prezydenta miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze

względu na planowany zasięg przewozów - na wykonywanie przewozów na
obszarze miasta i sąsiedniego powiatu,
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e) starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast
właściwymi ze względu na planowany zasięg przewozów - na wykonywanie
przewozów na obszarze powiatu, z wyłączeniem przewozów określonych w lit. a-d,

f) marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na
planowany zasięg przewozów - na wykonywanie przewozów wykraczających poza
obszar jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,

g) marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu
na planowany zasięg przewozów - na wykonywanie przewozów wykraczających
poza obszar jednego województwa;

2) przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym
transporcie drogowym - wymaga zezwolenia wydanego przez:
a) Głównego Inspektora Transportu Drogowego - dla linii komunikacyjnych

wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,

b) Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub organ innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - dla linii komunikacyjnych
niewykraczających poza obszar tych państw.

1a. Nie wymaga uzyskania zezwolenia:
1) tymczasowe wykonywanie przewozów osób w przypadku klęsk żywiołowych lub

wystąpienia zakłóceń w przewozach wykonywanych przez podmioty innych
gałęzi niż transport drogowy;

2) wykonywanie przewozów regularnych specjalnych organizowanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego w krajowym transporcie drogowym - o ile w
środkach transportu znajduje się dokument stwierdzający uprawnienie do ich
wykonywania.

1b. W przypadku zakłóceń, o których mowa w ust. 1a, przewoźnik drogowy i podmiot, w
zastępstwie którego przewozy są wykonywane, obowiązani są zawrzeć pisemne
porozumienie określające warunki i termin wykonywania tych przewozów oraz zgłosić
ten fakt właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

2. Wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym
transporcie drogowym wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym wymaga zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Transportu
Drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego, jeżeli:
1) tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę samą

grupę osób i dowozi się ją do miejsca początkowego albo
2) polega on na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest

jazdą bez osób (podróżnych), albo
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3) polega on na jeździe bez osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu
do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika
drogowego została przewieziona na zasadzie określonej w pkt 2.

4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i Główny Inspektor Transportu Drogowego
wydają przedsiębiorcy wypis albo wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku
przedsiębiorcy.

<4a. Przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą.

4b. Dopuszcza się przewóz okazjonalny osób pojazdami zabytkowymi niespełniającymi
kryterium konstrukcyjnego określonego w ust. 4a.>

5. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym
pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z
kierowcą zabrania się:

a) umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
b) umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem oraz telefonem

przedsiębiorcy,
c) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.

Art. 24.
[1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, zmienia się na wniosek jego

posiadacza w razie zmiany:
1) oznaczenia przedsiębiorcy;
2) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, może być zmienione na wniosek
jego posiadacza w razie zmiany:

1) przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów,
częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych
przystanków;

2) zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym
prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym.

3. Zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, wygasa w razie:
1) zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 6;
2) upływu terminu określonego w zezwoleniu;
3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1.

4. Zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, cofa się w razie:
1) cofnięcia licencji;
2) naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz

określonych w zezwoleniu;
3) niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego,

przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące;
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4) odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia
powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, wniosek o
ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od
dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

6. Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a,
w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie tego zezwolenia.]

<1. Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1) oznaczenia przedsiębiorcy;
2) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

2. Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1) przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów,

częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych
przystanków;

2) zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym
prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym.

3. Zezwolenie wygasa w razie:
1) zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 6;
2) upływu terminu określonego w zezwoleniu;
3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1.

4. Zezwolenie cofa się w razie:
1) cofnięcia licencji;
2) naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz

określonych w zezwoleniu;
3) niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od

niego, przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące;
4) odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem

zezwolenia powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym
mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

5. W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być
rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu
stała się ostateczna.

6. Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o
cofnięcie zezwolenia.>

<6a. Przepisy ust. 1–6 nie dotyczą zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b.>
7. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, przedłuża

wydane przez siebie zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, zmienia
warunki ich wykonywania, stwierdza utratę ich ważności albo cofa je, na zasadach
określonych odpowiednio w art. 8, 9 i 16 rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92.
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Art. 92a.
1. W przypadku gdy podczas kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia:

1) obowiązku posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów, o których mowa w
art. 87 ust. 1-4,

2) zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego
czasu odpoczynku lub przekraczania maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez
przerwy, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz w Umowie
europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe
przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z
1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087),

3) zasad dotyczących użytkowania analogowych urządzeń rejestrujących samoczynnie
prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku,
określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w
sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz.
WE L 370 z 31.12.1985)<,>

<4) polegające na wykonywaniu przewozu okazjonalnego samochodem
niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z
zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b >

- kierowca pojazdu samochodowego realizujący przewóz drogowy podlega karze
grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w
Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Wszczęcie postępowania wobec kierowcy nie wyklucza wszczęcia postępowania
administracyjnego także wobec przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa w art. 3
ust. 2 pkt 3, realizującego przewóz drogowy.

4. Postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa w
art. 3 ust. 2 pkt 3, nie wszczyna się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie
wskazują, że podmiot wykonujący przewóz nie miał wpływu na powstanie naruszenia.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli naruszenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter
rażący, a w szczególności:

1) zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
2) zostało popełnione wielokrotnie.
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ZAŁĄCZNIK

Lp.  Wyszczególnienie naruszeń  Wysokość
kary w zł

I  II  III
1.  WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY

WŁASNE BEZ WYMAGANEJ LICENCJI LUB BEZ WYMAGANEGO ZAŚWIADCZENIA
LUB Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI KIEROWCY

1.1.  Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z wyłączeniem
taksówek

 8.000

1.2.  Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji  8.000

1.3.  Wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji  3.000

1.4.  Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia  2.000

1.5.  Wykonywanie przewozu na potrzeby własne pojazdem niezgłoszonym do
zaświadczenia

 200

1.6.  Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego przez kierowcę
niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej bez
wymaganego świadectwa kierowcy

 1.000

1.7.  Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z
naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty

 500

1.8.  Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z
naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie:

 1. kierowania kierowcy na badania lekarskie lub
   psychologiczne

 500

 2. prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej pracy
   kierowcy

 500

 3. wystawiania kierowcy zaświadczenia poświadczającego jego
   zatrudnienie oraz spełnienie wszystkich wymagań
   określonych ustawą

 500

 4. wystawiania oświadczenia poświadczającego spełnienie
   wszystkich wymagań określonych ustawą

 500

2.  WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY
WŁASNE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ NA

PRZEWÓZ OSÓB LUB RZECZY LUB INNYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH
PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY

2.1.  Wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia  6.000

2.2.  Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych
w zezwoleniu dotyczących:

 1. dni  2.000
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 2. godzin odjazdu i przyjazdu  500

 3. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków  3.000

2.3.  Wykonywanie transportu drogowego osób przez posiadającego odpowiednie
zezwolenie bez obowiązującego rozkładu jazdy

 2.000

2.4.  Wykonywanie transportu drogowego osób w zakresie przewozów regularnych
pojazdem innym niż autobus

 1.000

2.5.  Wykonywanie transportu drogowego osób autobusem, który nie odpowiada
warunkom technicznym autobusu przeznaczonego dla danego rodzaju przewozu
osób

 500

2.6.  Pobieranie należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do
publicznej wiadomości przy wykonywaniu transportu drogowego osób

 300

2.7.  Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego
zezwolenia

 10.000

2.8.  Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego
przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w pojeździe wymaganego do
zezwolenia certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich
wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 8.000

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:

 1. umieszczania lub używania w pojeździe taksometru  5.000

 2. umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem lub
   telefonem przedsiębiorcy

 5.000

 3. umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń
   technicznych

 5.000

<2.10 Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem
niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art.
18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18
ust. 4b

15.000>

UWAGA: lp. 2a-13.2 - pominięto


