
DLA FIRM: 
 

5.1. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin w sytuacji, 

gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin: 

1) o czas powyżej 15 minut do mniej niż 1 godziny 50 zł 
 

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin 150 zł (1.2 PN) 
 

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin 200 zł (1.3 BPN) 
 

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 13 godzin i 30 minut, w przypadku braku jakiejkolwiek 

przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut 550 zł (1.4 NN) 

 

 
5.4. Przekroczenie maksymalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu: 

 

1) o czas do mniej niż 10 godzin 250 zł 
 

2) o czas od 10 godzin do mniej niż 15 godzin 350 zł (1.11 PN) 
 

3) o czas od 15 godzin do mniej niż 22 godzin i 30 minut 550 zł (1.12 BPN) 
 

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 22 godzin i 30 minut 700 zł (1.13 NN) 

 
 

5.7. Skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku dziennego –zarówno w 

przypadku załogi jednoosobowej, jak i załogi kilkuosobowej: 

1) o czas do 1 godziny 150 zł 
 

2) o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin 350 zł (1.18 PN, 1.22 PN) 
 

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin 550 zł (1.18 PN, 1.22 PN) 

 
 

5.8. Skrócenie regularnego okresu odpoczynku tygodniowego, jeżeli jego skrócenie nie 

jest dozwolone: 

1) o czas do 3 godzin150 zł 
 

2) o czas powyżej 3 godzin do 9 godzin 300 zł (1.26 PN) 
 

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 9 godzin 400 zł (1.27 BPN) 

 
 

5.11. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy: 
 

1) o czas do mniej niż 30 minut 100 zł 
 

2) o czas od 30 minut do mniej niż 1 godzina i 30 minut 250 zł (1.14 PN) 
 

3) za każde rozpoczęte 30 minut od 1 godziny i 30 minut 350 zł (1.15 BPN) 



 

5.12. Przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca 
jest wykonywana w porze nocnej: 

 
1) o czas do 1 godziny 50 
2) o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin 100 3.9 PN 
3) za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin 200 3.10 BPN 
 

6.1.3. Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego 
lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez 
tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu - 10 000 zł ( 2.9 NN) 

 
6.2.1. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie 
tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy 
aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi – 5000 zł (2.8 BPN) 

 

DLA KIEROWCÓW: 
 

5.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu: 
 
1) o czas do 1 godziny 50 zł 

 
2) za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 zł 

 

5.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy: 
 

1) o czas powyżej 15 minut do 30 minut 50 zł 
 

2) za każde następne rozpoczęte 30 minut 100 zł 
 
5.3. Skrócenie dziennego okresu odpoczynku: 

 

1) o czas do 1 godziny 50 zł 
 

2) za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 zł 
 

5.4. Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku: 
 
1) o czas do 1 godziny 50 zł 

 
2) za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 zł 

 

5.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do 
2 godzin oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 50 zł 


