
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 lipca 2017 r. 

Poz. 1436 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 lipca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych  
za wybrane rodzaje wykroczeń 

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 i 966) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakłada-

nych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624 oraz z 2015 r. poz. 506) 

w załączniku w tabeli B w części II „Przepisy dotyczące ruchu pojazdów” – w części A „Zasady ogólne i przepisy porząd-

kowe” wprowadza się następujące zmiany: 

1) lp. 22 i 23 otrzymują brzmienie: 

22  Przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których 

mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

– Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpie-

czeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka 

mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpie-

czeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym 

dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właści-

wymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii 

Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących 

urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjąt-

kiem przewożenia: 

1)  na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego 

co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za po-

mocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze 

względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe za-

pewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego 

urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wy-

maganymi warunkami; 

2)  w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu 

trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzy-

mywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przy-

padku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach 

bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach 

przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych 

siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania 

trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego 

urządzenia przytrzymującego dla dzieci 

art. 39 ust. 3 

w zw. z ust. 3b 

lub 3c 150 
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23 Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym 

urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego 

tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samo-

chodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasaże-

ra, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka art. 45 ust. 2 pkt 4 150 

2) po lp. 23 dodaje się lp. 23a–23c w brzmieniu: 

23a  Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kate-

gorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeń-

stwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie 

przytrzymujące dla dzieci art. 45 ust. 2 pkt 5 150 

23b Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, 

poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urzą-

dzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej 

niż 150 cm wzrostu art. 45 ust. 2 pkt 6 150 

23c Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka 

lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalo-

wanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, 

wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecz-

nie stosowane 

art. 45 ust. 2 pkt 3 

w zw. z art. 39 

ust. 3a 150 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 




