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Załącznik do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  

(uchylony)23) 
 

 

Załączniki do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  

 

Załącznik nr 1
24)

 

 

Lp. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków wynikających 

z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towa-

rów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382) lub przepisów 

wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, 

w zakresie przewozu drogowego 

Wysokość kary 

w złotych 

Nr grupy naruszeń oraz 

waga naruszeń, wskaza-

ne w załączniku I do 

rozporządzenia 

2016/4031) 

(PN – poważne narusze-

nie, BPN – bardzo po-

ważne naruszenie, NN – 

najpoważniejsze naru-

szenie)2) 

1. OCHRONA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

1.1. Dopuszczenie do przewozu środkiem transportu przewożącym 

towary niebezpieczne osoby niebędącej członkiem załogi  
500  

1.2. Dopuszczenie do pozostawienia środka transportu przewożącego 

towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru lub niewłaściwe 

jego zaparkowanie 

800 9.15 PN 

2. DOKUMENTACJA 

2.1. Niesporządzenie dokumentu przewozowego 1000  

2.2. Sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie są zawar-

te: numer UN lub grupa pakowania (o ile została przyporządko-

wana) lub prawidłowa nazwa przewozowa towaru niebezpiecznego 

500  

2.3. Sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie jest za-

warta wymagana informacja inna niż wskazana w lp. 2.2 
300  

2.4. Przewóz towaru niebezpiecznego bez dokumentu przewozowego 800 9.11 BPN 

2.5. Przewóz towaru niebezpiecznego z dokumentem przewozowym, 

w którym nie są zawarte: numer UN lub grupa pakowania (o ile 

została przyporządkowana) lub prawidłowa nazwa przewozowa 

towaru niebezpiecznego 

500 9.11 BPN 

2.6. Przewóz towaru niebezpiecznego z dokumentem przewozowym, 

w którym nie jest zawarta wymagana informacja inna niż wskaza-

na w lp. 2.5 

300 9.11 BPN 

2.7. Niewyposażenie załogi pojazdu w wymagane instrukcje pisemne 300 9.24 PN 

2.8. Dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, 

który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR 
2000 9.12 BPN 

                                                           
23) Przez art. 4 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 13. 
24) Załącznik nr 1 dodany przez załącznik nr 4 do ustawy, o której mowa w odnośniku 13, na podstawie art. 4 pkt 7 tej ustawy. 
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2.9. Nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu 

ADR  
6000 9.6 BPN 

2.10. Brak w jednostce transportowej w rozumieniu przepisów ADR: 

1) świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR 

2) kopii świadectwa dopuszczenia lub zatwierdzenia wydanych 

przez właściwą władzę 

3) certyfikatu pakowania kontenera lub pojazdu 

4) świadectwa dopuszczenia dla przedziału ładunkowego lub 

osłony 

5) wymaganego dokumentu innego niż wskazane w pkt 1–4 

500 – za każdy 

brakujący 

dokument 

 

2.11. Wykonywanie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego 

w miejscu publicznym lub na obszarze zabudowanym: 

1) bez wymaganego specjalnego zezwolenia właściwej władzy 

2) bez wymaganego powiadomienia właściwej władzy 

 

 

2000 

500 

 

3. OPERACJE TRANSPORTOWE – SPOSÓB PRZEWOZU 

3.1. Napełnienie towarem niebezpiecznym, którego przewóz jest za-

kazany, lub nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecz-

nego, którego przewóz jest zakazany 

10 000 9.1 NN 

3.2. Napełnienie towarem niebezpiecznym w sposób niepozwalający 

na jego identyfikację lub nadanie, załadunek lub przewóz towaru 

niebezpiecznego w sposób niepozwalający na jego identyfikację 

8000 9.3 NN 

3.3. Napełnienie cysterny towarem niebezpiecznym, który nie jest 

dopuszczony do przewozu w cysternie, lub nadanie lub przewóz 

towaru niebezpiecznego w cysternie, który nie jest dopuszczony 

do przewozu w cysternie 

6000 9.2 NN 

3.4. Uwolnienie się towaru niebezpiecznego z opakowania, jednostki 

transportowej w rozumieniu przepisów ADR, cysterny lub konte-

nera 

6000 9.4 BPN 

3.5. Napełnienie cysterny towarami reagującymi ze sobą niebezpiecz-

nie lub przewóz takich towarów umieszczonych w sąsiadujących 

komorach cysterny 

5000 9.2 NN 

3.6. Napełnienie lub przewóz towaru niebezpiecznego 

z przekroczeniem dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny 

lub opakowania 

5000 9.10 BPN 

3.7. Napełnienie cysterny lub przewóz produktów żywnościowych 

w cysternach używanych do przewozu towarów niebezpiecznych 

bez zastosowania środków zapobiegających zagrożeniom zdrowia 

3000 9.2 NN 

3.8. Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego w cysternie, 

która nie jest odpowiednio zamknięta 
2000 9.22 PN 

3.9. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego luzem, 

który nie jest dopuszczony do przewozu luzem 
6000 9.2 NN 

3.10. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego luzem 

w kontenerze lub nadwoziu pojazdu niedopuszczonych do prze-

wozu luzem 

6000 9.5 BPN 

3.11. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego luzem 

w kontenerze niezdatnym do użytku w rozumieniu przepisów 

ADR 

2000 9.5 BPN 
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3.12. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w sztu-

kach przesyłki w kontenerze niezdatnym do użytku w rozumieniu 

przepisów ADR 

2000 9.21 PN 

3.13. Nadanie, załadunek, pakowanie lub przewóz  

w sztukach przesyłki towaru niebezpiecznego, który nie jest do-

puszczony do takiego przewozu  

6000  

3.14. Zapakowanie, załadunek lub nadanie towaru niebezpiecznego 

z naruszeniem przepisów dotyczących pakowania razem do sztuki 

przesyłki 

3000  

3.15. Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebez-

piecznego w niecertyfikowanym opakowaniu 
3000 9.2 NN 

3.16. Zapakowanie towaru niebezpiecznego niezgodnie 

z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi pakowania 
2000  

3.17. Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebez-

piecznego w opakowaniu, które nie jest odpowiednio zamknięte  
2000  

3.18. Nieprzestrzeganie terminów badań okresowych lub okresów 

użytkowania opakowań  
2000  

3.19. Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebez-

piecznego w opakowaniu uszkodzonym lub opakowaniu z pozo-

stałościami towaru niebezpiecznego na jego zewnętrznej po-

wierzchni  

1500 9.20 PN 

3.20. Stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla ludzi lub środowiska 

przez załadunek lub napełnienie towarem niebezpiecznym nie-

odpowiedniego środka transportu, cysterny lub kontenera lub 

przewóz towaru niebezpiecznego nieodpowiednim do takiego 

przewozu środkiem transportu, cysterną lub kontenerem 

6000 9.7 BPN 

3.21. Przekroczenie wartości granicznych wskaźnika transportowego 

lub wskaźnika bezpieczeństwa krytycznościowego w przypadku 

przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 

5000 9.2 NN 

3.22. Naruszenie zasad przewozu na warunkach używania wyłącznego 

w przypadku towarów niebezpiecznych klasy 7  
3000 9.2 NN 

3.23. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego z naru-

szeniem przepisów dotyczących zakazu ładowania razem 
3000 9.9 BPN 

3.24. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w ilości 

przekraczającej dopuszczalne limity na jednostkę transportową 

w rozumieniu przepisów ADR 

2000 9.10 BPN 

3.25. Załadunek, napełnienie lub przewóz towaru niebezpiecznego 

nieodpowiednim do takiego przewozu środkiem transportu, cy-

sterną lub kontenerem  

2000 9.17 PN 

3.26. Przewóz środkiem transportu zanieczyszczonym towarem niebez-

piecznym 
1500  

3.27. Załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem 

przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ładunków 
1000 9.8 BPN 

3.28. Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojeździe prze-

wożącym towary niebezpieczne klasy 1, a także w jego pobliżu 

oraz podczas załadunku lub rozładunku tych towarów 

1000 9.13 BPN 

3.29. Naruszenie zakazu palenia w trakcie manipulowania ładunkiem 

lub wykonywania czynności ładunkowych towarów niebezpiecz-

nych, w pobliżu lub wewnątrz pojazdu lub kontenera 

500 9.14 BPN 
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4. OZNAKOWANIE 

4.1. Przewóz towaru niebezpiecznego nieoznakowanym pojazdem 

(brak wymaganych tablic, nalepek, znaków i napisów) 
2000 9.23 PN 

4.2. Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebez-

piecznego bez wymaganego oznakowania sztuk przesyłki lub 

opakowania zbiorczego albo w nieprawidłowo oznakowanych 

sztukach przesyłki lub opakowaniach zbiorczych – dla każdego 

numeru UN 

800  

4.3. Nadanie, napełnienie, załadunek lub przewóz towaru niebez-

piecznego nieprawidłowo oznakowanym środkiem transportu,  

w cysternie, pojeździe-baterii, kontenerze 

500 9.23 PN 

4.4. Przewóz towaru niebezpiecznego z oznakowaniem, które nie 

odpowiada wymiarom lub wymaganiom określonym  

w przepisach ADR  

200  

4.5. Nieuzasadnione oznakowanie środka transportu tablicami barwy 

pomarańczowej lub nalepkami ostrzegawczymi 
500 9.23 PN 

5. WYPOSAŻENIE 

5.1. Niewyposażenie jednostki transportowej  

w rozumieniu przepisów ADR przewożącej towary niebezpieczne 

w wymagane wyposażenie ochronne lub awaryjne określone 

w przepisach ADR lub pisemnych instrukcjach 

200 – za każdy 

brakujący 

element 

9.19 PN 

5.2. Niewyposażenie jednostki transportowej w rozumieniu przepisów 

ADR przewożącej towary niebezpieczne w wymagane gaśnice lub 

wyposażenie tej jednostki w gaśnice niespełniające warunków 

określonych w przepisach ADR 

500 9.18 PN 

6. INNE NARUSZENIA 

6.1. Nadanie towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego 6000  

6.2. Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebez-

piecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów 

niebezpiecznych 

5000  

6.3. Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego spra-

wozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebez-

piecznych, jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia prze-

słania sprawozdania: 

1) nie upłynęło 14 dni 

2) upłynęło co najmniej 14 dni 

3) upłynęły co najmniej 3 miesiące 

 

 

 

 

200 

2000 

5000 

 

6.4. Nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane 

z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez 

uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonują-

cych te czynności na jego rzecz 

2000  

6.5. Niesporządzenie albo sporządzenie niezgodnie 

z wymaganiami planu ochrony 
5000  

6.6. Niepowiadomienie przez uczestnika przewozu towarów niebez-

piecznych, w przypadku zaistnienia wypadku lub awarii, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towa-

rów niebezpiecznych, jednostki ochrony przeciwpożarowej lub 

centrum powiadamiania ratunkowego 

1000  
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6.7. Wykonywanie przewozu pojazdem wyposażonym w zbiornik lub 

zbiorniki paliwa 

o łącznej pojemności przekraczającej maksymalną pojemność 

określoną w przepisach ADR dla jednostki transportowej w ro-

zumieniu tych przepisów 

2000  

6.8. Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

zespołem pojazdów składającym się z więcej niż jednej naczepy 

lub przyczepy  

1500 9.16 PN 

6.9. Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem nie-

odpowiadającym warunkom określonym w części 9 ADR 
2000  

 

 
Objaśn ien ia :  
1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej 

reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-

dy (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8), zwane dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403”. 
2) Kwalifikacja naruszenia do odpowiedniej grupy naruszeń określonych w tabeli 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/403. 

  


