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Niestosowanie się do znaku BT-1 „ograniczenie prędkości” 100 1
Niestosowanie się do znaku BT-3 „blokada zwrotnicy” 200 1
Naruszenie postanowień wynikających ze znaku BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie” 200 1

Niestosowanie się do sygnałów drogowych
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych, w tym wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 250
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100 1
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 250

Ruch pieszych
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza 50
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50
Naruszenie obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych 50
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym 50
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym 100
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
Przebieganie przez jezdnię 50
Chodzenie po torowisku 50
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone albo rozpoczęto ich opuszczanie 100
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50
Niezastosowanie się do znaków drogowych dotyczących pieszych 50

Ruch rowerów
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50
Naruszenie przez kierującego rowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50
Naruszenie przez kierującego rowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach 50
Naruszenie przez kierującego rowerem zakazu czepiania się pojazdów 100
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd 150
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny 100
Naruszenie przez kierującego rowerem jednośladowym przepisów o korzystaniu z chodnika 50

Ruch motorowerów
Naruszenie przez kierującego motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50
Naruszenie przez kierującego motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżkach 50
Naruszenie przez kierującego motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100

Ruch pojazdów zaprzęgowych
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50

Ruch zwierząt
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania w okresie niedostatecznej widoczności odpowiedniego oświetlenia 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50

Inne wykroczenia drogowe
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 300
przez osobę niemającą wymaganych uprawnień
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej
mimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego 
w wymagane urządzenia lub przyrządy albo mimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia 50-200
Włóczenie lub porzucanie przedmiotów na drodze publicznej 300
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących 
przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200

CZYNY NIEPODLEGAJĄCE POSTĘPOWANIU MANDATOWEMU
Popełnienie przestępstwa drogowego 10
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 10
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przez kierującego będącego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka 6
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10
Niezastosowanie się w celu uniknięcia kontroli do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu 8
Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego wysyłających sygnały świetlne 3
w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
Kierowanie pojazdem mimo orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu 0

*wykroczenie nie powiększy stanu konta punktów karnych i nie jest też wpisywane do rejestru komendy wojewódzkiej policji
**wykroczenie nie powiększy stanu konta punktów karnych, ale jest wpisywane do rejestru komendy wojewódzkiej policji

Mandatownik powstał na podstawie informacji wydawnictwa Rondo

Rodzaj wykroczenia Grzywna w zł Punkty karne
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Ogólne zasady ruchu pojazdów
Zajmowanie więcej niż jednego wyznaczonego na jezdni pasa ruchu 150 2
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym
albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250 –*
Włączanie się do ruchu 
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 5
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wyjechania z zatoki na jezdnię 
z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200 –
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200 –

Prędkość bezpieczna i droga zatrzymania (hamowania)
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym. 50-200 2
Hamowanie w sposób powodujący utrudnienie ruchu 100-300 –
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami 
lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200 –
Przekraczanie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu 20-500 1-10

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości 
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h 20-50 (od 6 km/h) 1
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h 50-100 2
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h 100-200 4
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h 200-300 6
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h 300-400 8
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej 400-500 10

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru 200 –
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 –
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250 5

Zawracanie
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200-400 5
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 5

Omijanie
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 10
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni 
przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 –
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200 –

Cofanie
Utrudnianie ruchu podczas cofania 50-200 4
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 2

Wyprzedzanie
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 5
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200 3
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 0**
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się 
jak najbardziej w prawo i – w razie potrzeby – zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100 –
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300 5
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300 5
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300 5
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 0
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 9
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 8
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych lub bezpośrednio przed nimi 300 5
Wyprzedzanie na przejazdach tramwajowych lub bezpośrednio przed nimi 300 5

Skrzyżowania
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 0

Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 8
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 8
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250 0
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem innym niż silnikowy 50 0
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu,
na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się na tej samej powierzchni 350 –
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej 
- w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100 0

Mandatownik
Kierowco! Sprawdź, jaki mandat ci grozi i ile punktów karnych dostaniesz, 
gdy popełnisz wykroczenie na drodze. W tabeli poniżej zestawiliśmy kwoty
mandatów z punktami karnymi za konkretne wykroczenia. 
Obyś nigdy nie musiał z niej skorzystać! 
Rodzaj wykroczenia Grzywna w zł Punkty karne
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Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50
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Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50

Inne wykroczenia drogowe
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 300
przez osobę niemającą wymaganych uprawnień
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej
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Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego 
w wymagane urządzenia lub przyrządy albo mimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia 50-200
Włóczenie lub porzucanie przedmiotów na drodze publicznej 300
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących 
przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200

CZYNY NIEPODLEGAJĄCE POSTĘPOWANIU MANDATOWEMU
Popełnienie przestępstwa drogowego 10
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 10
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przez kierującego będącego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka 6
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10
Niezastosowanie się w celu uniknięcia kontroli do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu 8
Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego wysyłających sygnały świetlne 3
w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
Kierowanie pojazdem mimo orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu 0

*wykroczenie nie powiększy stanu konta punktów karnych i nie jest też wpisywane do rejestru komendy wojewódzkiej policji
**wykroczenie nie powiększy stanu konta punktów karnych, ale jest wpisywane do rejestru komendy wojewódzkiej policji

Mandatownik powstał na podstawie informacji wydawnictwa Rondo
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Ogólne zasady ruchu pojazdów
Zajmowanie więcej niż jednego wyznaczonego na jezdni pasa ruchu 150 2
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym
albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250 –*
Włączanie się do ruchu 
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 5
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wyjechania z zatoki na jezdnię 
z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200 –
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200 –

Prędkość bezpieczna i droga zatrzymania (hamowania)
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym. 50-200 2
Hamowanie w sposób powodujący utrudnienie ruchu 100-300 –
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami 
lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200 –
Przekraczanie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu 20-500 1-10

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości 
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h 20-50 (od 6 km/h) 1
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h 50-100 2
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h 100-200 4
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h 200-300 6
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h 300-400 8
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej 400-500 10

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru 200 –
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 –
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250 5

Zawracanie
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200-400 5
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 5

Omijanie
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 10
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni 
przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 –
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200 –

Cofanie
Utrudnianie ruchu podczas cofania 50-200 4
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 2

Wyprzedzanie
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 5
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200 3
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 0**
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się 
jak najbardziej w prawo i – w razie potrzeby – zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100 –
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300 5
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300 5
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300 5
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 0
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 9
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 8
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych lub bezpośrednio przed nimi 300 5
Wyprzedzanie na przejazdach tramwajowych lub bezpośrednio przed nimi 300 5

Skrzyżowania
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 0

Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 8
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 8
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250 0
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem innym niż silnikowy 50 0
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu,
na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się na tej samej powierzchni 350 –
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej 
- w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100 0

Mandatownik
Kierowco! Sprawdź, jaki mandat ci grozi i ile punktów karnych dostaniesz, 
gdy popełnisz wykroczenie na drodze. W tabeli poniżej zestawiliśmy kwoty
mandatów z punktami karnymi za konkretne wykroczenia. 
Obyś nigdy nie musiał z niej skorzystać! 
Rodzaj wykroczenia Grzywna w zł Punkty karne


