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Załącznik do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (poz. 1367)

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu
Wysokość 

kary 
w złotych

WYKONYWANIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 
I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM PRZEWOZEM

drogo-
wy

kolejo-
wy

żeglu-
gą 

śródlą-
dową

1. DOKUMENTY

1.1. 1. Niesporządzenie dokumentu przewozowego 
2.  Sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie są 

zawarte: numer UN, grupa pakowania (o ile została przypo-
rządkowana) lub prawidłowa nazwa przewozowa towaru 
niebezpiecznego 

3.  Sporządzenie dokumentu przewozowego, w  którym nie 
jest zawarta inna wymagana informacja 

4.  Przewóz towaru niebezpiecznego z  dokumentem przewo-
zowym, o którym mowa w pkt 2 lub 3, albo bez dokumentu 
przewozowego

X X X 1000

500 

300 

300

1.2 Dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, 
który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR

X — — 2000

1.3. Dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego eksperta 
ADN, który nie uzyskał świadectwa eksperta ADN

— — X 2000

1.4. Niewyposażenie środka transportu w  wymagane instrukcje 
pisemne 

X X X 250

1.5. 1.  Nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia po-
jazdu ADR 

2.  Niewyposażenie kierowcy w  ważne świadectwo dopusz-
czania pojazdu ADR

X — — 6000 

500

1.6. 1.  Nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia lub  
kopii świadectwa dopuszczenia dla przedziału ładunkowe-
go lub osłony 

2.  Niewyposażenie załogi lub prowadzącego pojazd w wyma-
gane świadectwa dopuszczenia lub kopię świadectwa do-
puszczenia dla przedziału ładunkowego lub osłony 

X — X 6000 

500

1.7. Wykonywanie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecz-
nego w miejscu publicznym lub na obszarze zabudowanym:
1)  bez wymaganego specjalnego zezwolenia właściwej 

władzy 
2)  bez wymaganego powiadomienia właściwej władzy

X — —

2000 

500

1.8. Nieuzyskanie przez uczestnika przewozu towarów niebez-
piecznych wcześniejszego zatwierdzenia przez właściwą wła-
dzę dla przewozu materiału promieniotwórczego 

X X X 2000

1.9. Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego bez wyma-
ganego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu 
niektórych towarów niebezpiecznych lub tymczasowego 
świadectwa

— — X 6000

2. SPOSÓB PRZEWOZU

2.1. Napełnianie, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego 
w  cysternie, który nie jest dopuszczony do przewozu w  cy-
sternie

X X X 6000

2.2. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego 
luzem, który nie jest dopuszczony do przewozu luzem

X X X 6000

2.3 Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz w  sztukach 
przesyłki towaru niebezpiecznego, który nie jest dopuszczony 
do przewozu w sztukach przesyłki

X X X 6000

2.4. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego 
z  naruszeniem przepisów dotyczących zakazu ładowania 
razem

X X X 3000



Dziennik Ustaw Nr 227 — 13354 — Poz. 1367

 

2.5. Załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego z  narusze-
niem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ła-
dunków

X X X 1000

2.6. Napełnianie cysterny lub przewóz towaru niebezpiecznego 
w  cysternie z  naruszeniem przepisów dotyczących dopusz-
czalnego stopnia napełnienia cysterny

X X X 4500

2.7. Napełnianie cysterny lub przewóz towarów reagujących ze 
sobą niebezpiecznie, umieszczonych w sąsiadujących komo-
rach cysterny

X X X 5000

2.8. Przewóz środkiem transportu zanieczyszczonym przewożo-
nym towarem niebezpiecznym lub pozostałościami uprzed-
nio przewożonego towaru niebezpiecznego

X X X 1500

2.9. Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego 
w  ilościach przekraczających ilości dozwolone odpowiednio 
w ADR, RID lub ADN

X X X 2000

2.10. Nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem 
wymaganych środków ostrożności przy jego przewozie razem 
z artykułami żywnościowymi, towarami konsumpcyjnymi lub 
karmą dla zwierząt

X X X 1000

2.11. Napełnianie cysterny lub przewóz produktów żywnościowych 
w cysternach używanych do przewozu towarów niebezpiecz-
nych bez zastosowania środków zapobiegających zagroże-
niom zdrowia

X X X 3000

2.12. Niezachowanie odległości ochronnej przy zestawianiu składu 
pociągu w sytuacjach określonych w części 7 RID

— X — 4000

2.13. Kontynuowanie przewozu pomimo stwierdzenia uwalniania 
się towaru niebezpiecznego z urządzenia transportowego lub 
środka transportu

X X X 6000

3. ŚRODKI TRANSPORTU I JEDNOSTKI TRANSPORTOWE

3.1. Załadunek, napełnianie lub przewóz towaru niebezpiecznego 
nieodpowiednim do takiego przewozu środkiem transportu 
lub w nieodpowiednim urządzeniu transportowym

X X X 3000

3.2. Niewyposażenie środka transportu przewożącego towary 
niebezpieczne w wymagane: 
1)  gaśnice lub gaśnice niespełniające warunków określonych 

odpowiednio w ADR lub ADN
2)  w wyposażenie ochronne określone odpowiednio w ADR 

lub ADN

X — X

500 

200 — za 
każdy 

brakujący 
element

3.3. Niewyposażenie środka transportu przewożącego towary 
niebezpieczne w wymagane środki ochrony układu oddecho-
wego, zgodnie z instrukcją wewnętrzną przewoźnika

— X — 500

3.4. Nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem 
transportu, w cysternie, pojeździe-baterii, kontenerze, MEGC 
lub pojeździe MEMU, niezaopatrzonych w  wymagane 
i prawidłowe oznakowanie, w zakresie: 
1) tablicy lub tablic barwy pomarańczowej 
2) nalepki lub nalepek ostrzegawczych 
3) innego wymaganego oznakowania

X X X 200 — za 
każdy 

brakujący 
element

3.5. Nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem 
transportu lub urządzeniem transportowym z niezdjętymi lub 
niezakrytymi nalepkami ostrzegawczymi i  tablicami barwy 
pomarańczowej, jeżeli przepisy RID tego wymagają

— X — 500

3.6. Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem 
nieodpowiadającym warunkom określonym w części 9 ADR

X — — 2000

3.7. Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego w kontene-
rze, wagonie, cysternie lub innym urządzeniu transportowym 
niespełniającym wymagań określonych w  części 4, 6 lub 7 
odpowiednio ADR, RID lub ADN

X X X 2000
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3.8. Dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego w urzą-
dzeniu transportowym z pozostałościami towaru niebezpiecz-
nego na jego zewnętrznej powierzchni

X X X 1000

3.9. Nadanie towaru niebezpiecznego w  kontenerze niezdatnym 
do użytku lub niezgodnym z odpowiednimi wymaganiami dla 
danego typu kontenera lub dla przewożonego towaru 
niebezpiecznego

X X X 2000

3.10. Załadunek lub nadanie towaru niebezpiecznego luzem 
w kontenerze niedopuszczonym przez właściwą władzę

X X X 1000

4. OPAKOWANIA

4.1. Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towarów 
niebezpiecznych w opakowaniu, które nie spełnia wymagań 
odpowiednio ADR, RID lub ADN, odrębnie dla każdego 
numeru UN lub rodzaju opakowania

X X X 3000

4.2. Zapakowanie, nadanie lub załadunek towaru niebezpieczne-
go bez wymaganego oznakowania sztuk przesyłki lub opako-
wania zbiorczego albo w nieprawidłowo oznakowanych sztu-
kach przesyłki lub opakowaniach zbiorczych dla każdego nu-
meru UN

X X X 800

4.3. Zapakowanie, załadunek lub nadanie towaru niebezpiecznego 
z naruszeniem przepisów dotyczących pakowania razem do 
sztuki przesyłki

X X X 3000

5. INNE NARUSZENIA

5.1. Nadanie towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfiko-
wanego

X X X 6000

5.2. Załadunek, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego 
niedopuszczonego do przewozu

X X X 10 000

5.3. Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebez-
piecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towa-
rów niebezpiecznych

X X X 5000

5.4. Nieprzesłanie w  ustawowo określonym terminie rocznego 
sprawozdania z  działalności uczestnika przewozu towarów 
niebezpiecznych: 
1)  jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania 

sprawozdania nie upłynęło 14 dni 
2)  jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania 

sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni 
3)  jeżeli od ustawowo określonego terminu przesłania 

sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące

X X X

200 

2000 

5000

5.5. Nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane 
z  przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez 
uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonu-
jących te czynności na jego rzecz

X X X 2000

5.6. Niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie z wymaganiami 
planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa 

X X — 5000

5.7. Dopuszczenie do pozostawienia środka transportu przewożą-
cego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru

X X X 800

5.8. Dopuszczenie do postoju środka transportu przewożącego 
towary niebezpieczne  bez zabezpieczenia hamulcem ręcznym

— X — 500

5.9. Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w  środkach 
transportu przewożących towary niebezpieczne oznakowane 
nalepkami ostrzegawczymi nr 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 3, 4.1, 4.2, 
5.1 lub 5.2, a także w ich pobliżu 

— X — 2000

5.10. Dopuszczenie do przewozu środkiem transportu przewożącym 
towary niebezpieczne osób innych niż załoga

X — — 500

5.11. Niepowiadomienie przez uczestnika przewozu towarów nie-
bezpiecznych, w  przypadku zaistnienia wypadku lub awarii, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o prze-
wozie towarów niebezpiecznych, właściwej miejscowo ze 
względu na miejsce powstania zdarzenia jednostki ochrony 
przeciwpożarowej lub centrum powiadamiania ratunkowego

X X X 1000
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5.12. Niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie z  przepisami 
planu awaryjnego dla stacji rozrządowej

— X — 5000

5.13 Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem 
wyposażonym w  zbiornik lub zbiorniki paliwa o  łącznej po-
jemności przekraczającej maksymalną pojemność określoną 
w ADR dla jednostki transportowej

X — — 2000

 

Objaśnienia:

„X” oznacza „dotyczy”
„—” oznacza „nie dotyczy”

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:
 —   w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71,  

02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na pod  sta  wie nadesłanego zamó  wie  nia (sprzedaż wysyłkowa)
 —  w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę):
 — ul. Powsińska 69/71, tel. 22 694-62-96
 —  al. J.Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów należy zgłaszać na piśmie do Centrum Usług Wspólnych — 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa,  

do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Usług Wspólnych — 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl
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